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VOORWOORD
Voor u ligt de dissertatie naar aanleiding van een onderzoek naar de perceptie en het begrip van
burgers en maatschappelijke instellingen van ‘good governance’ in het openbaar lichaam
Bonaire en de belemmeringen bij de implementatie hiervan. Het vorenstaande naar aanleiding
van de op 10 oktober 2010 verkregen staatsrechtelijke positie van Bonaire, St. Eustatius en Saba
binnen het Nederlandse staatsbestel, als sluitstuk van de staatkundige hervorming binnen het
Koninkrijk der Nederlanden. Bij wet zijn Bonaire, St. Eustatius en Saba als openbare lichamen
ingesteld conform artikel 134, tweede en derde lid van de Grondwet en is de monistische
bestuurlijke inrichting afgeschaft en het dualistisch bestuursmodel ingevoerd.
Tijdens mijn MBA-opleiding die ik 2002 heb afgerond zijn de uitgangspunten van ‘Action
learning’ toegepast wat in de kern neerkomt dat als je iets meteen en daadwerkelijk toepast, je
pas écht iets heb geleerd. Destijds heb ik er voor gekozen om een onderzoek te doen naar het
daadwerkelijk verwezenlijken van een geïntegreerd cultuurbeleid voor Bonaire, naar aanleiding
van een besluit van het bestuurscollege destijds en het instellen van een tijdelijke commissie
waarbij ik als coördinator was aangesteld.
Tien jaar later stond ik voor de nog grotere uitdaging om middels een onderzoek, die naar
hedendaagse maatstaven voldoet aan de criteria van wetenschap, aanbevelingen te doen voor
praktische toepassingen in het kader van ‘good governance’.
Bij deze wil ik graag mijn begeleiders bij dit onderzoek, prof. dr. ir. Gilbert Cijntje en prof.dr.
Paul Jansen bedanken voor de fijne begeleiding, hun ondersteuning alsook en bovenal hun
geduld tijdens dit traject. Zonder hun medewerking had ik dit onderzoek nooit kunnen voltooien.
Als ik terugkijk naar 2013 dan herinner ik mij een grote belangstelling voor dit DBA-traject, we
zijn gestart met veertien deelnemers. Gedurende de jaren daarna zijn velen door verschillende
omstandigheden afgehaakt. 5 april 2017 heeft Dino Daal als eerste zijn dissertatie verdedigd. Op

19 april 2018 volgt dan collega Sharmil Ortega en ondertekende met een gedeelde tweede plaats,
met als aantekening dat ondergetekende om 17:00 uur als eerste zal aftrappen.
Mijn collega’s wonen allemaal op Curaçao en ik ben als enige afkomstig van Bonaire. Toch een
grote handicap omdat ik niet in staat was om ‘even binnen te lopen’ bij mijn begeleider alsook
om de wereld van academici beter te verkennen door het bijwonen van lezingen en workshops
zoals die vaak worden verzorgd door de universiteiten op Curaçao. Het discussiëren ‘peer-topeer’ was een gemis dat ik compenseerde door het lezen van heel veel wetenschappelijke
artikelen en rapportages van workshops en lezingen in de kranten.
Als gedeelde tweede mijn dissertatie verdedigen, van een groep van veertien, is dan ook een
goede prestatie. Het is daarom dat ik graag de heer Arthur Sealy wens te bedanken voor zijn
bijdrage tijdens het kwantitatief en kwalitatief onderzoek en mevrouw Suzy Thodé, een secure
enquêtrice, die het kwantitatieve deel veilig stelde door haar ontwapende persoonlijke
karakteristieken waardoor de respondenten zich op hun gemak voelden bij een onderwerp die
toch veel weerstand, discussies en afwijzing placht op te roepen. Ook wens ik mevrouw Migdelia
Janga te bedanken voor haar technische ondersteuning tijdens de focusgroep sessies. Ook moet
ik dr. Wouter Veenendaal van de KITLV van harte bedanken voor het identificeren van de
zwakke plekken in het concept en mij heeft aanbevolen deze te adresseren.
Tot slot wil ik mijn vier kinderen en hun moeder in het bijzonder bedanken, niet in allerminst
voor hun begrip en geduld. Hun begrip, geduld en zelfs hun tolerantie voor mijn afwezigheid op
sommige momenten, hebben mij geholpen deze dissertatie tot een goed einde te brengen.
Willem A. Cecilia
Bonaire, 10 november 2017

MANAGEMENTSAMENVATTING
Introductie
Op 10 oktober 2010 zijn de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius onderdeel van het
Nederlands staatsbestel geworden. Deze voormalige eilandgebieden van de Nederlandse Antillen
werden op dat moment bestuurlijk gezien getransformeerd naar een staatsrechtelijke positie
binnen het Nederlandse staatsbestel, en ingericht als openbaar lichaam in de zin van artikel 134
van de Grondwet waarbij een nieuw bestuursmodel van kracht is geworden. Het nieuwe
bestuursmodel is gericht op een verandering van de interne en externe functioneren van het
lokaal bestuur. De externe effecten van het nieuwe bestuursmodel hebben betrekking op de
relatie tussen de lokale politiek en de plaatselijke samenleving.
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te genereren in de perceptie van organisaties en
groeperingen in de samenleving alsook burgers voor wat betreft het functioneren van het lokaal
bestuur en de belemmeringen. In dit onderzoek wordt namelijk verondersteld dat de kwaliteit
van het democratisch functioneren van het lokale bestuur, door het invoeren van het nieuwe
bestuursmodel, beïnvloed wordt door zeven criteria van goed bestuur, die de beoogde externe
effecten vormen van het nieuwe model. Samen met een analyse van mogelijke belemmerende
factoren leidt dit tot een uitspraak over de mate waarin voldaan wordt aan de criteria van goed
bestuur in het openbaar lichaam Bonaire.

Het conceptueel model
De onderzoeksvraag bij dit onderzoek luidt:
‘In welke mate ervaren de burgers, maatschappelijke instellingen, de private sector, de pers,
oud-bestuurders en vakbonden de invoering van een nieuw bestuursmodel in het openbaar

lichaam Bonaire als zodanig dat gesproken kan worden van goed bestuur? Welke factoren zijn
aan te wijzen als belemmerende variabelen?
Op basis van de literatuur is voor dit onderzoek de volgende samenvattende hypothese
geformuleerd: ‘Invoering van het nieuwe bestuursmodel met als externe effecten de zeven
criteria van good governance, heeft een positieve invloed op de perceptie (ervaring) van de
burgers van Bonaire voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur. Dit verband wordt
beïnvloed door belemmerende factoren en door de perceptie van betrokkenheid van lokale
ambtenaren’.
De overheid moet relatief goed functioneren voordat economische en politieke
ontwikkeling kan optreden en sociale diensten kunnen worden verleend (Grindle, 2004). Met
deze onderzoeksvraag wordt geprobeerd bij te dragen aan theorie ontwikkeling over de kwaliteit
en het functioneren van de lokale democratie in het openbaar lichaam Bonaire.
Onderzoeksmethodologie
Bij dit onderzoek is de methodologie van ‘Mixed Method’ benadering en het principe van
complementariteit toegepast. In de ‘Journal of mixed methods’ (2006), wordt mixed method
gedefinieerd als een onderzoek waarbij de onderzoeker zowel kwantitatieve als kwalitatieve
gegevens verzamelt, analyseert, de gegevens met elkaar vergelijkt om daarna een conclusie te
trekken (Cameron, 2011). Complementariteit betekent dat de resultaten van het kwalitatieve en
kwantitatieve onderzoek betrekking kunnen hebben op verschillende aspecten of verschijnselen,
maar complementair zijn aan elkaar. Ze kunnen als aanvullend aan elkaar worden gezien (de
Boer, 2006).
In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste theoretische concepten gedefinieerd en
verantwoord met behulp van verschillende wetenschappelijke publicaties. Er wordt aandacht

besteed aan de bestaande literatuur rondom de betekenis, interpretatie en gemeenschappelijke
beginselen van het thema good governance, de theorie omtrent de kwaliteit van bestuur en de
beoordeling van een lokaal bestuur in relatie tot good governance, de theorie en ontwikkelingen
van het nieuwe bestuursmodel en de theorie over de ‘organizational commitment’ bij
ambtenaren. Verder wordt in hoofdstuk 2 een directe relatie tussen (kleine) schaal en ‘good
governance’ besproken en of kleinschaligheid kan bijdragen aan specifieke informele instituties
en gedragspatronen en langs die weg aan een ander presteren van overheidsorganisaties.
In hoofdstuk 3 worden de theoretische begrippen uit hoofdstuk 2 geoperationaliseerd naar
meetbare concepten. Daarnaast wordt het definitieve conceptuele model in dit hoofdstuk
uitgewerkt en nader toegelicht. Hoofdstuk 4 beschrijft het kwalitatieve deel van het onderzoek,
gericht op het karakteriseren van de relatie tussen de externe effecten van het nieuwe
bestuursmodel en de perceptie bij het functioneren van het lokaal bestuur door middel van
focusgroepen. Hoofdstuk 5 beschrijft het kwantitatieve deel van het onderzoek waarbij middels
een enquête, uitgevoerd onder een populatie bestaande uit stemgerechtigde burgers van Bonaire
van 18 jaar en ouder, antwoord wordt gezocht op de volgende vraag: Hoe denken burgers – bijna
zeven jaar na de invoering van het nieuwe bestuursmodel op Bonaire – over de kwaliteit van de
lokale democratie? Merken zij dat er sindsdien iets is veranderd? Tenslotte worden in hoofdstuk
6 de benodigde conclusies getrokken en wordt ingegaan op het veranderingsproces om in deze
context de juiste aanbevelingen te geven ter verbetering van de kwaliteit van het lokaal bestuur.

Participanten
Om inzicht te krijgen in de manier waarop de deelnemers belangrijke begrippen verbinden aan
het begrijpen en interpreteren van good governance, en in de mogelijke belemmeringen bij de
uitvoering hiervan, omvat het ontwerp van het kwalitatief onderzoek vijf focusgroep-sessies

onder leiding van een ervaren moderator. Tevens is besloten interviews te organiseren met
vooraanstaande personen uit de Boneriaanse gemeenschap die passen binnen de kenmerken van
de focusgroepen. Het combineren van individuele interviews en focusgroepdata draagt tevens
bij aan een beter inzicht in de structuur van het fenomeen (Lambert en Loiselle, 2008).
Voor wat betreft het kwantitatief deel van het onderzoek wordt uitgegaan van een
steekproefomvang van 272. De populatie van het kwantitatieve onderzoek bestaat uit de
stemgerechtigde burgers van Bonaire van 18 jaar en ouder. Als operationele populatie is het
aantal geldig uitgebrachte stemmen in de verkiezingen voor de eilandsraad in 2011 gekozen. De
operationele populatie van dit onderzoek is onderverdeeld in zes populatiesegmenten (wijken
van Bonaire) die daadwerkelijk onderzocht worden. Dit vormt het steekproefkader van dit
onderzoek.

Discussies en conclusies
Naast de descriptieve conclusies van het kwalitatieve deel van het onderzoek in hoofdstuk 4, laat
figuur 28 zien dat voor wat betreft de externe effecten ‘Verantwoording’, ‘Responsiviteit’,
‘Participatie’, ‘Efficiëntie en effectiviteit’ en ‘Transparantie’, de indicatie aanwezig is dat er
geen significante verandering is opgetreden gezien het feit dat de kleur rood dominant is.
Belemmerende factoren kunnen gecontribueerd worden aan het feit dat volgens de respondenten
er niet genoeg transparantie, responsiviteit, en participatie wordt nagestreefd.

Ook het

ambtenarenapparaat speelt een belemmerende rol in het teweegbrengen van de gewenste
veranderingen.
Uit het kwantitatieve deel van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de burgers
van Bonaire over het algemeen betrekkelijk negatief zijn over het functioneren van de lokale
democratie. Verder is statistisch gezien bij het kwantitatieve deel van het onderzoek geen

ondersteuning voor de externe effecten ‘herkenbaarheid’ en ‘responsiviteit’ gevonden. Grofweg
kunnen er wel vier verschillende problemen worden onderscheiden namelijk ‘’Verantwoording’,
‘Toegankelijkheid’, ‘Betrokkenheid’, ‘Efficiëntie en effectiviteit’ en ‘Transparantie’.
Gezien de onderzoeksresultaten en nadere analyse ontstaat de gedachte dat bij deze grote
exercitie er sprake is geweest van transplantatie van Nederlandse (bestuurlijke) instituten naar
het eiland Bonaire en een deficiënte organisatiestructuur. Het verhaal van de democratisering
van de Nederlandse Antillen toont echter aan dat transplantatie van constitutionele instituten niet
genoeg is voor het verkrijgen van een volwaardige westerse democratie. In hoofdstuk 6 wordt
daarom de invoering van het nieuwe bestuursmodel in Nederland (op gemeenteniveau) en
Bonaire met elkaar vergeleken alsook hun organisatiestructuren, en wordt vastgesteld dat de
good governance agenda een grote hoeveelheid ontwikkelingspunten met zich meebrengt die
aandacht moeten krijgen. In de praktijk blijkt dit vaak lastig uitvoerbaar en dat leidt ertoe dat
verwachtingen van de bevolking vaak hoger zijn dat de bereikte successen (Grindle, 2004). Van
een dergelijke situatie lijkt op dit moment op Bonaire sprake van te zijn.
In overweging genomen dat de identiteit, historie en een groeiend zelfbewustzijn van het eiland
gesterkt wordt door een behoefte aan autonomie en handhaving van de bestuurlijke
zelfstandigheid, en om aan de steeds grotere uitdaging de ontwikkelingen geheel zelfstandig het
hoofd te bieden, wordt aanbevolen de mogelijkheden na te gaan voor een andere, fundamentele
ontwikkeling van de organisatie. Aanbevolen wordt de aandacht te richten op goed openbaar
bestuur en een cultuur te kweken van eigen verantwoordelijkheid van besturen om een
gewetensvolle

invulling

te

geven

aan

taken

en

verantwoordelijkheden

van

volksvertegenwoordigers en bestuurders in het openbaar bestuur.
Voortbouwend op het begrip van good enough governance (Grindle, 2004) wordt uit de
literatuur opgemaakt, medegezien de financiële beperkingen, dat prioriteiten moeten worden

gesteld voor capaciteit opbouwende instituten (in plaats van capaciteitsopbouwende interventies)
en donoren om de capaciteitsontwikkeling te versterken (Ikhide en Obadan, 2011).
Bij de ontwikkeling van een nieuwe organisatiestructuur en capaciteitsontwikkeling
wordt daarom aanbevolen dit onder auspiciën van een universiteit op Aruba en Curaçao voort te
zetten, naar analogie van het concept Bestuursacademie Nederland, en naar behoefte bij te
stellen. De universiteiten van Aruba en Curaçao hebben op hun beurt samenwerkingsverbanden
met Nederlandse en internationale universiteiten. Hiermee kan de afhankelijkheid van tijdelijke
kennis en capaciteit verminderd worden. De lokale universiteiten worden in staat geacht begrip
te creëren voor complexe processen van sociale en globale ontwikkelingen in kleine
gemeenschappen ter ondersteuning van politieke besluitvorming.

Snelle en complexe

ontwikkelingen, ook vanuit Nederland, kunnen met behulp van de universiteiten worden
opgevangen, en als zodanig bewerkt (maatwerk) voor toepassing op Bonaire waarna evaluatie
kan plaatsvinden, alsook verdere begeleiding en opleiding.
De Koninkrijksregering is krachtens het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
opgedragen te waarborgen dat de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de
rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur door de Caribische Landen worden
verwezenlijkt. Deze taakstelling wordt aangeduid met de term waarborgfunctie. De
Koninkrijksregering heeft dit instrument in 2014 op Aruba ingezet vanwege de financiële
situatie, in 2012 op Curaçao vanwege de financiële situatie en in 2018 hangt deze dreiging
wederom in de lucht. In 2017 had Curaçao te maken met een ander soort aanwijzing. De
organisatie van de Statenverkiezingen werd in handen gesteld van de Gouverneur van Curaçao.
Ook St. Maarten heeft in 2015 een aanwijzing gekregen om de begroting in orde te brengen.
Vervolgens was er in april 2017 de dreiging van een aanwijzing om St. Maarten te dwingen
alsnog een integriteitskamer in te stellen. St. Maarten kwam in een interne politieke crisis terecht

vanwege interpretatieverschillen van de autonomie. Nadat orkaan Irma in september 2017
verwoestend over het eiland trok zag de Koninkrijksregering haar kans en stelde voorwaarden,
onder andere het instellen van de integriteitskamer, voor de ter beschikking te stellen middelen
ten behoeve van de wederopbouw. Wederom moest er in november 2017 een aanwijzing aan te
pas komen om te bevorderen dat de minister-president van St. Maarten wordt ontslagen en
opgevolgd. De nieuwe interim regerling van St. Maarten voldeed aan de door de
Koninkrijksregering gestelde voorwaarden. Op haar beurt zag Sint Eustatius zich in februari
2018 geconfronteerd met een overname van het bestuur door een regeringscommissaris omwille
van taakverwaarlozing door het gekozen bestuur van het eiland. Al het vorenstaande ging
gepaard met soms hevige politiek spanningen en antagonisme tussen de Koninkrijkspartners die
een constructieve dialoog is de weg staat. Als laatste wordt dan ook aanbevolen de mismatch
tussen de Caribisch context en het institutionele stelsel bespreekbaar te maken en dat rekening
wordt gehouden met de eilandidentiteit, historie en een groeiend zelfbewustzijn die gesterkt
worden door een behoefte aan autonomie en handhaving van de bestuurlijke zelfstandigheid. Er
dient een samenwerking hieruit voor te vloeien die het naar toe leidt dat gevoelens van
autonomie niet meer alleen wordt ingegeven vanwege het eigen belang waardoor wordt afgezet
tegen alles wat van buiten komt. Een ‘open mindset’, een grootheid van geest, dient zich te
manifesteren met als gevolg het creëren van goed voorbereide mensen, die stevig in hun
schoenen staan, met eigen vertrouwen en met de eigenschap om hun eigen toekomst te bepalen.
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HOOFDSTUK 1: ALGEMENE INLEIDING
1.1

INTRODUCTIE

‘Governance’ (bestuur) verwijst naar de processen waarbij besluiten over openbaar beleid
worden gemaakt en uitgevoerd. Het is het resultaat van interacties van relaties en netwerken
tussen de verschillende sectoren (overheid, publieke sector, de private sector en het
maatschappelijk middenveld) bij het onderhandelen en maken van beslissingen over wie wat
krijgt, wanneer, en hoe. Ook de verschillende machtsverhoudingen tussen belanghebbenden
spelen hierbij een rol. De relaties tussen de overheid en de verschillende sectoren van de
samenleving bepalen hoe het land bestuurd wordt, en hoe in diensten wordt voorzien. Bestuur is
dan ook veel meer dan alleen de overheid; het heeft betrekking op de manier waarop een dienst
of pakket van diensten wordt gepland, beheerd en gereguleerd binnen een set van politieke,
sociale en economische systemen (Wilde, Narang, Laberge, en Moretto, 2009).
In 2002 heeft de Nederlandse nationale wetgever een hervorming voor een nieuwe lokale
overheid ingevoerd, die net als de Britse hervormingen gericht is op de versterking van de
vertegenwoordigende en toezichthoudende rol van de gemeenteraden. Met de invoering van
deze hervorming (wet) is een dualistisch bestuursmodel in het Nederlandse lokale bestuur
geïntroduceerd.

Dualisering is gericht op verduidelijking van de rollen van het dagelijkse

bestuur van de gemeente en de volksvertegenwoordiging (Berenschot, 2004). Omdat de
hervormers behoorlijke tegenstand tegen deze hervormingen verwachtten, zijn zij gestart met
een intensieve campagne om de institutionele veranderingen te ondersteunen. De combinatie
van de wetswijzigingen en de campagne zou grote veranderingen teweeg moeten brengen in de
rolopvattingen, die uiteindelijk moeten resulteren in een beter functionerende lokale democratie
(De Groot, Denters, en Klok, 2010).
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In 2010 is dezelfde wetswijziging voor hervorming van de lokale overheid in de
eilandgebieden Bonaire, St. Eustatius en Saba geïmplementeerd, alsook de wettelijke regels met
betrekking tot de financiële functie van de drie eilanden. Deze eilandgebieden worden op dat
moment bestuurlijk gezien getransformeerd naar een staatsrechtelijke positie binnen het
Nederlandse staatsbestel, en ingericht als openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de
Grondwet.

Een openbaar lichaam is, in de bestuurlijke indeling van het Koninkrijk der

Nederlanden, een overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of
op een bepaald inhoudelijk gebied. De Wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba
(WolBES) van 17 mei 2010 regelt de instelling en inrichting van deze openbare lichamen, de
samenstelling en bevoegdheden van hun besturen, de openbaarheid van hun vergaderingen
alsmede het toezicht op deze besturen, waarbij voor zover mogelijk aansluiting is gezocht bij het
gemeentelijke bestuursmodel. Naast de WolBES is ook de Wet financiën openbare lichamen
Bonaire, St. Eustatius en Saba (FinBES) ingevoerd. De FinBES bevat regels met betrekking tot
de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba, hun
bevoegdheden tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk.
Voor de hervorming van de lokale overheid in de eilandgebieden Bonaire, St. Eustatius
en Saba, waren deze eilanden onderdeel van de Nederlandse Antillen. De Nederlandse Antillen
zijn van 15 december 1954 tot 10 oktober 2010 een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden,
aanvankelijk bestaande uit zes eilanden, (Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Saba en St.
Eustatius). In 1986 gaat Aruba als afzonderlijke land binnen het Koninkrijk verder. In 2010
volgen Curaçao en St. Maarten terwijl Bonaire, St. Eustatius en Saba als openbare lichamen
opgenomen worden in het Nederlandse Staatsbestel. De Nederlandse Antillen als land binnen
het Koninkrijk wordt op 10 oktober 2010 opgeheven.
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Bonaire had, als een van de vijf eilandgebieden binnen de voormalige Nederlandse
Antillen, te maken met twee bestuurslagen. De bestuurslaag op landsniveau (de Staten en de
Centrale regering) en de bestuurslaag van het eilandgebied. De taken en bevoegdheden van de
diverse bestuurslagen waren opgenomen in de Eilandenregeling Nederlandse Antillen (ERNA),
de Staatsregeling, de Samenwerkingsregeling en het Statuut voor het Koninkrijk (Aller, 1994).
Bonaire had, evenals de overige eilandgebieden van het land Nederlandse Antillen, bepaalde
bestuurlijke bevoegdheden. Deze bevoegdheden zijn door het land in de vorm van autonomie en
zelfbestuur toegekend aan de eilandgebieden. Met autonomie wordt hier bedoeld dat Bonaire op
bepaalde terreinen zelf alles mag regelen.

Artikel 1 van de ERNA schrijft voor dat de

eilandgebieden zelfstandig zijn ten aanzien van de verzorging van eigen aangelegenheden. In
artikel 2 en 2a van de ERNA worden onderwerpen opgesomd die niet tot de zorg van een
eilandgebied behoren. Artikel 1, lid 2 van de ERNA schrijft voor dat alle onderwerpen, niet
genomen in artikel 2 en 2a, behoren tot de zorg van een eilandgebied. De formele structuur van
de Nederlandse Antillen, waaronder Bonaire, is behalve enkele verschillen, grotendeels
gebaseerd op het Nederlandse bestel. In de Nederlandse Antillen is de Grondwet in de vorm van
de Staatsregeling. Tevens is er een Ministerraad, Ministeriële verantwoordelijkheden,
volksvertegenwoordiging en ministeries (Rosheuvel, 2005).

De verschillen bestaan uit het

ontbreken van een Eerste Kamer en de positie van de gouverneur van de Nederlandse Antillen.
Vóór 2004 zorgde de mechanismen binnen de staatkundige structuur van de Nederlandse
Antillen voortdurend voor bestuurlijke verlammingen. Dit leidde tot een vermindering van de
bestuurskracht. Daarnaast bood de dubbele bestuurslaag volop gelegenheid voor het wegspelen
van verantwoordelijkheden en het frustreren van besluitvormingsprocessen. De bestuurders van
de eilandgebieden voelden de dubbele bestuurslaag als een grote belemmering voor het bereiken
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van hun doelstellingen. Het politiek-maatschappelijke draagvlak voor het land was minimaal
(Jesurun, 2004). Een reeks van lange onderhandelingen, bilaterale overleggen volgde waarbij
uiteindelijk, in oktober 2006, tijdens de miniconferentie in de slotverklaring afspraken zijn
gemaakt over de positie van de eilandgebieden Bonaire, St. Eustatius en Saba in het Nederlandse
Staatsbestel (Alspeer-Belfor en Hulman, 2008).
Op 22 april 2010 heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen het voormalige
eilandgebied Bonaire en Nederland. Onder andere is afgesproken dat op de transitiedatum 10
oktober 2010 de Nederlandse overheidsorganisatie gereed zal zijn voor de uitvoering van de
taken van de Nederlandse Antillen en enkele van Bonaire over te nemen taken (BZK, 2010). Op
Bonaire, Saba en St. Eustatius is er nu een Rijksdienst Caribisch Nederland gevestigd met de
hoofdvestiging op het eiland Bonaire, die verantwoordelijk is voor het onderwijs, sociale zaken,
veiligheid, zorg, en deels jeugdzorg en gezinsvoogdij, immigratie- en naturalisatiedienst,
economische zaken, belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek, en Autoriteit Consument
en Markt. Tevens is afgesproken dat Bonaire betrokken zal worden bij de totstandkoming van
voor het eiland relevante regels en beleidsvoornemens. De Rijksdienst Caribisch Nederland is de
schakel tussen de ministeries die aanwezig zijn op de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba.
Ieder ministerie is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor het invoeren en uitvoeren van beleid
van het betreffende ministerie. Voor de juiste uitvoering en ondersteuning doen ze daarbij een
beroep op de centrale dienstverlening van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN, 2016).

4

1.2

PROBLEEMSTELLING

Het nieuwe bestuursmodel is gericht op verandering van de interne en externe functioneren van
het lokaal bestuur. De externe effecten van het nieuwe bestuursmodel hebben betrekking op de
relatie tussen de lokale politiek en de plaatselijke samenleving. De interne effecten betreffen
interne structuren en cultuur van het lokaal bestuur (Boogers en Tops, 2005). Dit bestuursmodel
is bedoeld om het bestuur te professionaliseren tot een kwalitatief hoogwaardig bestuur: ‘integer
en minder belangenverstrengeling, een goede betrokkenheid van burgers en een deugdelijke
financiële huishouding waarbij uiteindelijk de horizontale verantwoording afdoende zou moeten
zijn’ (RvS, Voorlichting Raad van State inzake de evaluatie van de staatkundige structuur van
Bonaire, St. Eustatius en Saba. No. W04.13.0319/I/Vo/B, 2014). Hiermee dringt de vraag zich
op of bij de feitelijke werking van het nieuwe bestuursmodel sinds 2010 zich knelpunten
voordoen die de manifestatie van de externe effecten onderdrukken en in de weg staan van
democratische vernieuwingen.

1.3

AFBAKENING EN DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK

Dit onderzoek beoogt de perceptie van organisaties en groeperingen in de samenleving alsook
burgers na te gaan voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur. Het vorenstaande
wordt bewerkstelligd door na te gaan in welke mate de beoogde externe effecten van het nieuwe
bestuursmodel zich manifesteren. De externe effecten hebben namelijk betrekking op de relatie
tussen lokale politiek en plaatselijke samenleving (Boogers, Tops, en Vries, 2005). De interne
effecten worden buiten beschouwing gelaten. Door de mate van manifestatie van de externe
effecten vast te stellen bij de burgers van Bonaire, de Ngo’s (Non Governmental Organisations),
de private sector, de pers, oud-bestuurders en vakbonden, kan iets gezegd worden over hoe de
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kwaliteit van de lokale democratie wordt ervaren.

Het onderzoek gaat ook na welke

belemmeringen zich voordoen bij de implementatie van het nieuwe bestuursmodel waardoor
inzicht wordt geboden in de factoren die de kwaliteit van het democratisch functioneren van het
lokale bestuur beïnvloeden. Hierbij wordt de perceptie van vertrouwen bij voornoemde personen,
organisaties en groeperingen in de administratieve processen (bureaucratie) van de lokale
overheid onderzocht, en nagegaan welke belemmeringen hiermee samenhangen. De
betrokkenheid van ambtenaren tot hun organisatie, gezien vanuit de perceptie van voornoemde
organisaties en groeperingen, zal als mogelijke belemmering worden onderzocht. De perceptie
van vertrouwen in administratieve processen heeft namelijk een groot effect op evaluatie van de
lokale overheid door de burger (Van Ryzin, 2013). Het denken van de Boneriaanse bevolking
over de kwaliteit van de lokale democratie en of zij gemerkt hebben dat er sindsdien iets is
veranderd zal worden nagegaan middels een enquête dat onderdeel is van het kwantitatieve
onderzoek. Bij de overige groepen zal het principe van het kwalitatief onderzoek worden
toegepast. Op grond van analyse van de verschillende factoren wordt een uitspraak gedaan over
de kwaliteit van de lokale politiek in het openbaar lichaam Bonaire, en wordt bepaald in welke
mate het bestuur voldoet aan de kenmerken van goed bestuur. Omdat dit een brede
onderzoeksvraag is, mede gezien de aanwezigheid van een centrale overheid op Bonaire onder
de naam Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN), wordt het onderzoek hieronder verder
afgebakend.
In dit onderzoek wordt verondersteld dat de kwaliteit van het democratisch functioneren
van het lokale bestuur, door het invoeren van het nieuwe bestuursmodel, beïnvloed wordt door
zeven criteria van goed bestuur, die de beoogde externe effecten vormen van het nieuwe
bestuursmodel. Het betreft de criteria ‘verantwoording door de lokale politiek’, ‘responsiviteit’,
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‘toegankelijkheid’ en ‘herkenbaarheid van de lokale politiek’, ‘betrokkenheid’, ‘efficiëntie en
effectiviteit’ en ‘transparantie van de lokale politiek’ (Berenschot, 2004), (Boogers, Tops, en
Vries, 2005).
Een eerste afbakening is in ruimtelijke zin. Van de drie openbare lichamen in Caribisch
Nederland (CN) spitst dit onderzoek zich specifiek toe op het openbaar lichaam Bonaire. De
twee andere openbare lichamen in Caribisch Nederland zijn Saba en St. Eustatius.

De

onderzoeker woont en werkt op Bonaire. Bonaire ligt 800 kilometer zuidelijker dan Saba en St.
Eustatius. Het openbare lichaam Bonaire heeft ongeveer 16.000 inwoners en haar eilandsraad telt
in totaal negen leden (de raden van Saba en St. Eustatius tellen vijf leden). Het bestuurscollege
bestaat uit drie eilandgedeputeerden en de gezaghebber. De eilandsraad benoemt de
eilandgedeputeerden. De gezaghebber is zowel voorzitter van de eilandsraad als van het
bestuurscollege en wordt bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van
Koninkrijksrelaties benoemd en herbenoemd voor de tijd van zes jaar.
Dat er alleen voor de casus Bonaire is gekozen behoeft nadere toelichting. Zoals uit de
Memorie van Toelichting bij de Wet dualisering gemeentebestuur kan worden opgemaakt,
dienen de interne effecten uiteindelijk te leiden tot externe effecten. De externe effecten hebben
betrekking op de relatie tussen lokale politiek en plaatselijke samenleving. De interne effecten
betreffen de interne structuur en cultuur van het lokaal bestuur (Boogers, Tops, en Vries, 2005).
In 2008 is er een nieuw samenwerkingsprogramma opgestart tussen de drie eilanden en
Nederland. Het thema Institutionele versterking en bestuurskracht (IVB) als onderdeel van het
samenwerkingsprogramma richt zich op de versterking van de eilandelijke overheidsorganisaties
en de voorbereiding op hun nieuwe taken (BZK, 2008). Kortweg gezegd het versterken van de
interne structuur van het lokaal bestuur. Per 2008 zijn op St. Eustatius de knelpunten
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geïnventariseerd en op bestuurlijk niveau valt te constateren dat er nauwelijks zaken zijn
vastgelegd als het gaat om taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en bestuurlijk
handelen. Op het gebied van cruciale taken en functies heeft de overheid geen invulling kunnen
geven aan een aantal cruciale taken en functies. Zeer belangrijk is het Bureau eilandsecretaris
(de eilandsecretaris is hoofd van het ambtenarenapparaat) die al jaren kampt met een
onderbezetting met als gevolg dat de taken van dit organisatie onderdeel niet optimaal worden
uitgevoerd (BZK, 2008). In de periode november 2011 tot december 2012 is voorafgaand
toezicht

ingesteld

op

St.

Eustatius

op

basis

van

een

ingediende

niet-dekkende

begrotingswijziging en middels een schrijven d.d. 10 juni 2015 van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is St. Eustatius wederom onder bestuurlijk
toezicht geplaatst en heeft een aanwijzing gekregen voor wat betreft haar begroting en financieel
beheer (BZK, 2015). Sterke indicaties zijn dus aanwezig dat de interne structuur van St.
Eustatius niet in orde is en dat conform de theorie de interne effecten als zodanig ontbreken die
moeten leiden tot de externe effecten. In dit onderzoek is het eiland St. Eustatius als casus
daarom niet meegenomen.
In 2015 heeft de Raad voor de rechtshandhaving een onderzoek uitgevoerd om te kijken
naar de stand van zaken van het integriteitbeleid binnen de Openbare lichamen Bonaire, St.
Eustatius en Saba. Met betrekking tot het integriteitbeleid op Saba oordelen respondenten
overwegend positief. De samenleving heeft vertrouwen in de lokale overheid en er is sprake van
langdurige stabiliteit in het openbaar bestuur. De besluitvorming wordt tevens als transparant
ervaren (Camelia, Richards, en Bot, 2015). Volgens de literatuur zijn ‘vertrouwen in de
overheid’ en ‘transparantie’ indicatoren van goed bestuur en aan te merken als externe effecten
van het nieuwe bestuursmodel. In het eindrapport ten aanzien van de evaluatie samenwerking-
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programma’s openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba staat tevens opgetekend dat Saba
alle IVB-projecten heeft uitgevoerd. Het rapport concludeert dan ook dat het eilandbestuur met
deze impuls de bestuurskracht van het openbare lichaam heeft versterkt (PwC, Evaluatie
Samenwerkingsprogramma's SONA Openbare lichamen Bonaire, St. Eustattius en Saba, 2015).
Op het eiland Saba zijn er dus sterke indicaties aanwezig dat de principes van goed bestuur in
acht worden genomen. In dit onderzoek is het eiland Saba als casus daarom niet meegenomen.
Het bestuurscollege van Bonaire is op 5 november 2007 akkoord gegaan met een
bestuursprogramma voor de periode 2007-2011 waarbij als strategisch doel is gesteld dat de
Boneriaanse overheid, - politiek en ambtelijk – het overgangsproces naar een ‘Nieuwe Bonaire’
moet begeleiden en faciliteren. Het resultaat hiervan zal bepalen of een nieuw Bonaire gedragen
zal kunnen worden door de huidige generatie, en dat de komende generaties Bonerianen kunnen
genieten van kwaliteit van het leven, dat leidend zal zijn voor het Caribisch deel van het
Koninkrijk en niet onder zal doen voor het Nederlandse (BC., 2007). Dit is een eerste indicatie
dat het openbare lichaam Bonaire werk wenst te maken met het verbeteren van de interne
structuur.
In de ‘Masterplan strategische ontwikkeling Bonaire 2010-2025’ staat het volgende
opgetekend: ‘Een duurzaam bestuur kan worden gezien als een beslissysteem niet alleen op
basis van democratische besluitvorming, maar ook op basis van brede participatie en informatie.
Voor een volwaardige ontwikkeling van Bonaire is het cruciaal dat de volledige bevolking
meedoet en meedenkt en mee kan praten in het besluitvormingsproces. Elke Bonairiaan dient
zich zoveel mogelijk eigenaar te voelen van de totale ontwikkeling van Bonaire (van Werven,
Jepma, en Bakker, 2010). Uit dit masterplan kunnen belangrijke indicatoren worden gehaald van
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goed bestuur zoals ‘participatie’, ‘informatie’ en ‘inclusiviteit’ die conform de theorie toebedeeld
kunnen worden aan de externe effecten van het nieuwe bestuursmodel.
Bonaire heeft met ondersteuning van externe adviseurs het directiemodel (ten behoeve
van het ambtenarenapparaat) in 2012 ingevoerd, het inrichtingsplan uitgevoerd en het
personeelsbeleid ontwikkeld, maar de nieuwe organisatie van het Openbaar Lichaam Bonaire
functioneert nog niet zoals beoogd. Competentieontwikkeling van managementteams en directie
heeft plaatsgevonden ten behoeve van de doorontwikkeling van het directiemodel en ten behoeve
van de versterking van de interne organisatie (PwC, Evaluatie Samenwerkingsprogramma's
SONA Openbare lichamen Bonaire, St. Eustattius en Saba, 2015). Vanaf 2009 tot 2016 kan op
Bonaire niet gesproken worden van een langdurig stabiel bestuur zoals op Saba, maar Bonaire
heeft de veerkracht getoond en een redelijk fundament neergelegd zodat het mogelijk is dat een
van de doelstelling van het nieuwe bestuursmodel kan worden verwezenlijkt namelijk een
veranderde relatie tussen de lokale politiek en plaatselijke samenleving. Het is daarom, en
gezien het vorenstaande, dat bij dit onderzoek alleen voor de casus Bonaire is gekozen om vast te
stellen of er inderdaad een verandering is opgetreden in het externe functioneren van het lokaal
bestuur.
Aansluitend op de eerste afbakening, wordt hier verder ingegaan op een tweede
afbakening van het onderzoek. Een tweede afbakening is de focus op de relatie tussen de lokale
politiek en plaatselijke samenleving. Een van de doelstellingen van het nieuwe bestuursmodel is
namelijk dat impulsen worden gegeven aan verschillende democratische vernieuwingen die
gericht zijn op het vergroten van de zichtbaarheid van besluitvormingsprocessen en de
betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek. De band tussen de bevolking van Bonaire en
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degenen die haar in Den Haag vertegenwoordigen, en daar besluiten nemen die haar ook
aangaan, blijft hier buiten beschouwing.
Een derde afbakening is dat dit onderzoek zich richt op maatschappelijke instellingen en
organisaties. Maatschappelijke instellingen en organisaties onderhouden doorgaans een nauwe
relatie met het bestuur. Ze hebben een subsidierelatie, een contractrelatie, een belangenrelatie of
een relatie gericht op de coproductie van beleid (zoals de lokale woningbouwstichting). Voor dit
onderzoek is gekozen voor het NGO Platform Bonaire samen met de enige lokale
woningbouwstichting Fundashon Kas Boneriano als maatschappelijke organisaties, leden van de
Bonaire Business and Employers Association (BBE) als de private sector, de Pers, oud-leden
van de eilandsraad en oud-gedeputeerden onder de noemer oud-bestuurders en bestuursleden van
de overkoepelende vakbondorganisatie. Voor al deze organisaties en instellingen heeft de
invoering van het nieuwe bestuursmodel merkbare consequenties gehad voor hun relatie met het
lokale bestuur.
Het NGO Platform Bonaire is een overkoepelende organisatie van Ngo’s op Bonaire.
Ngo’s zijn niet-gouvernementele organisaties die onafhankelijk van de overheid en zonder
winstoogmerk werken aan het welzijn van de Boneriaanse gemeenschap. De BBE werpt zich op
als onafhankelijke onderhandelingspartner naar de lokale en nationale overheid toe, als
vertegenwoordiger van alle werkgevers en de ‘business community’ van Bonaire (BBE, 2012).
Een van de elementen van bestuur in elk land is de vrijheid van de pers en een
onafhankelijke media. Mediavrijheid en onafhankelijkheid worden het best gegarandeerd als er
sprake is van ‘good governance’ (goed bestuur) en navenant is het in eigenbelang van de pers dit
te bewerkstelligen (Khan, 2005).
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De vierde afbakening volgt uit het theoretisch perspectief op good governance dat
gebruikt zal worden om de onderzoeksresultaten te analyseren en te verklaren. Volgens Van der
Meer et al. (2011) vormen criteria van democratie, legaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid,
robuustheid van de dienstverlening, effectiviteit en efficiency samen de grondslag van het
momenteel in de aandacht staande concept van good governance. Dat goede bestuur moet niet
alleen bij de instituties, maar ook bij politieke gezagsdragers en ambtenaren tot uitdrukking
komen. In dit onderzoek wordt alleen relevante informatie betrokken bij oud-eilandraadsleden
en oud-gedeputeerden onder de noemer oud-bestuurders.

Relevante objectieve data (zoals

jaarrekeningen) van de lokale overheid worden niet meegenomen.
Waar objectieve indicatoren feiten weergeven, geven subjectieve indicatoren interne of
externe percepties/waarnemingen weer. Hoewel er twijfel is bij de waarde van subjectieve
indicatoren, zijn deze voor de governance dimensie van onschatbaar belang. Hier zijn immers
vaak de subjectieve percepties en inschattingen die op zijn minst evenveel informatie geven over
de kwaliteit van governance (Molenaers, 2006).
Een vijfde en laatste afbakening volgt ook uit het theoretisch perspectief van good
governance. ‘Financial governance’ is belangrijk voor good governance, omdat een slecht
financieel beleid verwoestende effecten heeft op het goed functioneren van de overheid. De
consequenties van een slecht financieel beleid kunnen niet ongedaan worden door het goed
functioneren van de overheid op andere vlakken (Exiner, 2012). De wet FinBES voorziet met
artikel 2, lid 1, FinBES, echter in een College financieel toezicht (Cft) voor Bonaire, St.
Eustatius en Saba. Het Cft is verantwoordelijk voor het adviseren van de besturen van de
openbare lichamen en de minister, en voor het begeleiden van het bestuurscollege bij het
dagelijkse financieel beheer. Het Cft heeft een controlerende en corrigerende rol ten aanzien van
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de financiële huishouding van de openbare lichamen, waaronder de inrichting en totstandkoming
van besluiten met financiële gevolgen. Door de wettelijke taken van het Cft wordt aanhoudend
gezorgd voor het bewerkstelligen van een duurzame financiële overheidshuishouding. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tevens de benodigde
wettelijke instrumenten voorhanden om in te grijpen (op advies van het Cft) bij een
tekortschietende financieel beheer door een eiland onder verscherpt toezicht te plaatsen en een
aanwijzing op financieel gebied te geven, teneinde het financieel beheer structureel te verbeteren.
In het eindrapport ‘Vijf jaar Caribisch Nederland’: Werking van de nieuwe bestuurlijke
structuur’, staat tevens opgetekend dat deze vorm van financieel toezicht effectief is. Dat wil
zeggen: de financiële discipline van de eilanden is in de onderzochte periode (2010-2015)
aanzienlijk vergroot en er is meer inzicht in de financiële situatie van de eilanden. Gezien het
vorenstaande wordt ‘Financial governance’ in dit onderzoek daarom ook buiten beschouwing
gelaten.

1.4

DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING VAN HET ONDERZOEK

Dit onderzoek beoogt de perceptie van organisaties en groeperingen in de samenleving alsook
van burgers na te gaan voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur. Het vorenstaande
wordt bewerkstelligd door na te gaan in welke mate de beoogde externe effecten van het nieuwe
bestuursmodel zich manifesteren. Samen met een analyse van mogelijke belemmerende factoren
leidt dit tot een uitspraak over de mate waarin voldaan wordt aan de criteria van goed bestuur in
het openbaar lichaam Bonaire. Op basis hiervan worden aanbevelingen gegeven voor eventuele
verbeteringen. Om deze doelstelling te bereiken is niet alleen kennis nodig van het nieuwe
bestuursmodel en het concept good governance, maar moet ook worden vastgesteld hoe de
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burgers, maatschappelijke organisaties, de private sector, de pers, oud-bestuurders (vanuit hun
politieke en bestuurlijke ervaring) en de vakbonden mogelijke veranderingen hebben ervaren en
wat hun percepties zijn van de belemmeringen voor de implementatie. Aan de hand van deze
onderzoekgegevens kan worden beoordeeld of deze ervaringen en percepties overeenkomen met
de normatieve verwachtingen van de wetgever, en of aan de vooropgestelde criteria voor good
governance wordt voldaan. Het totaal van drie hypotheses voortvloeiende uit de schematische
relatie is als volgt:
Hypothese 1: Invoering van het nieuwe bestuursmodel met als externe effecten de zeven
criteria van good governance, heeft een positieve invloed op de perceptie
(ervaring) van de burgers van Bonaire voor wat betreft het functioneren van het
lokaal bestuur.
Hypothese 2: Hoe hoger de belemmeringen bij de implementatie (van het nieuwe
bestuursmodel) hoe negatiever de invloed op de perceptie van de burgers voor wat
betreft het goed functioneren van het lokaal bestuur.
Hypothese 3: Hoe hoger de perceptie van betrokkenheid van ambtenaren tot hun organisatie,
hoe positiever de invloed op de perceptie van burgers voor wat betreft het
functioneren van het lokaal bestuur.
De samenvattende hypothese:
Invoering van het nieuwe bestuursmodel met als externe effecten de zeven criteria van good
governance, heeft een positieve invloed op de perceptie (ervaring) van de burgers van Bonaire op
voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur. Dit verband wordt beïnvloed door
belemmerende factoren en door de perceptie van betrokkenheid van lokale ambtenaren.
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1.5

WETENSCHAPPELIJK EN MAATSCHAPPELIJK BELANG VAN DE STUDIE

In 2006 zijn afspraken gemaakt over de toekomstige staatkundige positie van Bonaire, St.
Eustatius en Saba op een miniconferentie met deelnemende delegaties van Nederland en de
voormalige eilandgebieden, in aanwezigheid van de delegatie van de voormalige Nederlandse
Antillen als waarnemer. In de slotverklaring van deze conferentie is vastgelegd dat vijf jaar na
het moment waarop de drie eilanden een staatsrechtelijke positie binnen het Nederlands
staatsbestel verkrijgen, de uitwerking van de nieuwe staatkundig structuur door Nederland en de
drie eilanden gezamenlijk zal worden geëvalueerd (BZK, 2006).
Er is tot dusver geen gerichte onderzoek verricht naar de ervaringen van burgers,
maatschappelijke instellingen, de private sector en oud-bestuurders op Bonaire met het nieuwe
bestuursmodel gebaseerd op indicatoren van good governance. Ook is er weinig bekend over de
beleving van de dienstverlening van de lokale overheid. Wel zijn er drie belevingsonderzoeken
onder de bevolking van de drie eilanden van Caribisch Nederland verricht waarin is bekeken hoe
de burger de veranderingen beleeft, hoe de burger oordeelt over de dienstverlening van de
Rijksoverheid en of de dienstverlening de afgelopen jaren verbeterd of verslechterd is
(Curconsult, 2013). Ook heeft de Koninklijke Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde
(KITLV) in 2015 een survey gehouden onder de bewoners van de zes eilanden van de
voormalige Nederlandse Antillen om een oordeel te geven over de lokale politiek,
identiteitsvraagstukken en mediagebruik. Het vorenstaande is echter in de context van een
analyse hoe de bewoners van de zes eilanden denken over de politieke status van hun eiland, de
(veranderde) relatie met Nederland, en de relaties met andere eilanden in het Koninkrijk
(Veenendaal W. , 2016). Dit onderzoek heeft als doel inzicht te geven in de ervaringen van vijf
belangrijke groepen in de samenleving met het nieuwe bestuursmodel en de mogelijke
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belemmeringen die een rol spelen bij de uitvoering ervan, verbonden aan het concept van good
governance. Als zodanig wordt het benodigde inzicht verkregen in de kwaliteit van het
democratisch functioneren van het lokaal bestuur. Door op grond hiervan aanbevelingen te
formuleren waarmee aan de criteria voor good governance kan worden voldaan tracht dit
onderzoek een bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk bestuurskundig onderzoek naar
institutionele veranderingsprocessen binnen het lokaal openbaar bestuur, en een bijdrage aan een
geïnformeerd debat over de staat van het lokaal bestuur en hervormingen van het bestuur.
De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in het feit dat de twee andere
openbare lichamen, St. Eustatius en Saba, ook te maken hebben met de externe effecten van het
nieuwe bestuursmodel. Ook deze openbare lichamen moeten zich binnen deze formele kaders op
lokaal niveau profileren, danwel hiernaartoe werken, om tot een acceptabele kwaliteit van
democratisch functioneren van het lokaal bestuur te komen. De vraagstelling van dit onderzoek
is gericht op het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van het democratisch functioneren van het
lokaal bestuur en inzicht te bieden in de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. Hierbij kunnen
de analyses en aanbevelingen deze openbare lichamen een praktische handreiking bieden om met
een minimum aan tegenstand en conflicten het bestuursmodel vorm te geven op een manier die
leidt tot good governance, en tot een periodieke rapportage te geraken waarin de belangrijkste
ontwikkelingen in de lokale democratie in de openbare lichamen worden beschreven.
Een andere belangrijke maatschappelijke relevantie van het onderzoek is dat als de
aanbevelingen opgevolgd worden en een hoge graad van good governance wordt behaald, meer
taken die nu op centraal niveau worden uitgevoerd neergelegd worden op eilandniveau. Dit
werkt een constructieve houding met Nederland in de hand. Het ongenoegen over de relatie met
Nederland kan hierdoor getemperd worden zodat het uiteindelijke doel van de staatkundige

16

hervormingen bereikt kan worden: een sterk Koninkrijk dat ook in deze moderne tijd in staat is
om op een goede manier het welzijn van zijn burgers te dienen, in welk deel van het Koninkrijk
deze zich ook bevinden (Bijsterveld, 2012).

1.6

LIMITATIES VAN HET ONDERZOEK

Een aantal beperkingen kunnen mogelijk de betrouwbaarheid van de resultaten van dit onderzoek
enigszins verminderen. In 2015 heeft een onafhankelijke commissie (commissie Spies) de
verkregen staatsrechtelijke positie van Bonaire, St. Eustatius en Saba binnen het Nederlands
staatsbestel geëvalueerd. Met deze evaluatie wordt beoogd zoveel mogelijk feitelijk materiaal te
verzamelen over de wijze waarop invulling is gegeven aan de nieuwe staatkundige positie van de
eilanden.

Gezien de kleinschaligheid van Bonaire is het mogelijk dat de methode van

dataverzameling van de commissie overeenkomt met die van dit onderzoek, en dat de data in
dezelfde periode en bij dezelfde onderzoekseenheden worden vergaard. Dit geldt ook voor de in
2015 gehouden KITLV survey. Hierdoor kan er verwarring bij een geïnterviewde ontstaan,
waarbij het mogelijk is dat de centrale en de eilandelijke overheden door elkaar worden gehaald.
Een vraag of de burger bereid is mee denken met het eilandsbestuur kan worden geïnterpreteerd
als een vraag om mee te denken met de centrale overheid.
Een tweede beperking vormen de verkiezingen in 2015 voor de eilandsraad van Bonaire.
Dataverzameling voor dit onderzoek zal echter plaatsvinden na de verkiezingen van 18 maart
2015. Sinds jaren zet een groep zich in voor een referendum over de nieuwe staatkundige
structuur.

Als grondslag wordt aangevoerd dat de bevolking niet heeft gekozen voor een

integratie binnen Nederland, wat in strijd is met de internationale regels. De roep om een
referendum en de vraag of dit voor of na de verkiezingen van 2015 zou moeten plaatsvinden,
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beïnvloeden de emoties bij de politieke partijen en de bevolking in sterke mate, en dit zal niet
afnemen na de verkiezingen. In deze moeilijke periode kunnen mogelijke deelnemers aan het
onderzoek zich minder welwillend tonen en beïnvloed worden door de heersende politieke
cultuur.
Een derde beperking ligt in het feit dat de structuur van het ambtenarenapparaat van het
openbaar lichaam Bonaire veranderd is naar een model van directoraten met vier directeuren.
Het doel van deze reorganisatie was om de dienstverlening van de lokale overheid te verbeteren.
Die veranderingen gingen gepaard met emoties, zoals gevoelens van onzekerheid en onvrede. In
2015 zijn er indicaties dat de structuur niet voldoet aan de doelstellingen. Het bestuurscollege
wenst namelijk de driejarige contracten van de directeuren van de directoraten niet te verlengen
met nog eens drie jaren, en op een vacant gekomen post van directeur is een interim-directeur
voor een jaar aangesteld. In de berichtgeving van een lokaal ochtendblad van 8 april 2015 wordt
gesproken over een exodus van de directeuren door het bijna gelijktijdig vertrek van twee
directeuren. Op 10 mei 2016 treedt een nieuw bestuurscollege aan omdat het college gesteund
door de partijen UPB en PDB, na het opstappen van een UPB-lid, niet langer kan rekenen op een
meerderheid in de raad (CN, Caribisch Netwerk, 2016). Het vorige college is derhalve slechts elf
maanden aan de macht. Het nieuwe college benoemt meteen een nieuwe directeur en start de
werving en selectieprocedure voor de resterende directeuren. Deze ontwikkelingen beïnvloeden
het vertrouwen in de lokale overheid in negatieve zin bij de burgers, maar ook bij de
maatschappelijke organisaties, de private sector en oud-bestuurders.
Een vierde beperking is de effecten van kleinschaligheid op het karakter van politiek en
democratie. Volgens enkele wetenschappers is een belangrijke sociologische consequentie van
een kleine maatschappij dat de inwoners elkaar kennen via meerdere en overlappende sociale
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rollen. Het veronderstelt hiermee dat privérelaties van doorslaggevende politieke invloed zijn.
Een onderzoek naar de invloed van kleinschaligheid van vier microstaten waaronder Saint Kitts
en Nevis, wijst uit dat persoonlijke relaties niet alleen een groot effect hebben op de politiek,
maar ook dat politiek een grote rol speelt in normaal gesproken niet-politieke relaties. Deze
politisering zorgt ervoor dat mensen zich vaak niet neutraal tegenover elkaar (kunnen) opstellen
in relaties waarin dat wel gewenst of nodig is (Veenendaal., 2013). Dit brengt met zich mee dat
mensen huiverig zijn en minder snel bereid om zich uit te laten over (gevoelige) politieke
kwesties. Dit kan bij dit onderzoek als gevolg hebben dat een deel van de verzamelde data niet
in de juiste context geplaatst kan worden opdat de juiste betekenis hieraan gegeven kan worden.

1.7

OPBOUW VAN DE THESIS

In hoofdstuk 2 worden de belangrijkste theoretische concepten gedefinieerd en verantwoord met
behulp van verschillende wetenschappelijke publicaties. Er wordt aandacht besteed aan de
bestaande literatuur rondom de betekenis, interpretatie en gemeenschappelijke beginselen van
het thema good governance, hoe dit is ontstaan, de principes hiervan, en hoe dit wordt
gedefinieerd in verschillende contexten. Ook de theorie van de kwaliteit van bestuur en de
beoordeling van een lokaal bestuur in relatie met good governance wordt besproken. Hieruit
kunnen de eerste elementen van het begrip good governance worden gedestilleerd. Verder wordt
in hoofdstuk 2 een directe relatie tussen (kleine) schaal en ‘good governance’ besproken en dat
kleinschaligheid kan bijdragen aan specifieke informele instituties en gedragspatronen en langs
die weg aan een ander presteren van overheidsorganisaties. Een voorbeeld wordt gegeven van de
effecten van kleinschaligheid op de politieke cultuur van Bonaire, die afwijkt van die in
Europees Nederland, en het denken beïnvloed van burgers, organisaties en instellingen op
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Bonaire over de kwaliteit van de lokale democratie en de veranderingen die zich hebben
voltrokken na 10 oktober 2010.
Verder worden de theorie en ontwikkelingen van het nieuwe bestuursmodel besproken,
waaronder de raad en haar leden als institutie in hun vertegenwoordigende en controlerende rol.
De effecten van het nieuwe bestuursmodel worden beschreven en er wordt nagegaan of de
doelstellingen van het bestuursmodel overeenkomen met de criteria van good governance. De
eerste vier van de externe effecten van het nieuwe bestuursmodel worden op basis hiervan
gespecificeerd.
In hoofdstuk 2 wordt ten slotte de theorie over persoonlijke betrokkenheid van een
ambtenaar bij zijn organisatie besproken, en of dit volgens de literatuur effect heeft op het
functioneren van het gehele ambtenarenapparaat en tot uitdrukking komt in een goede of slechte
dienstverlening van de overheid. Deze persoonlijke betrokkenheid voor de organisatie wordt in
het Engels als ‘organizational commitment’ omschreven.

De theorie over organizational

commitment wordt in verschillende contexten in het kort besproken.

Hoofdstuk 2 wordt

afgesloten met een conclusie.
Het derde hoofdstuk staat in het teken van de onderzoeksmethoden die in het kwalitatieve
en het kwantitatieve onderzoek worden gebruikt.

Dit hoofdstuk bevat daarnaast een

operationalisering van de theoretische concepten naar empirisch meetbare indicatoren. Deze
indicatoren worden vervolgens gekoppeld aan onderdelen uit de vragenlijst. Het ontwerpen van
de vragenlijsten wordt hierna besproken, alsook de toegepaste instrumenten en hun validiteit,
betrouwbaarheid en representativiteit. Hoofdstuk 3 wordt afgesloten met een conclusie.
In hoofdstuk 4 wordt het kwalitatieve onderzoek beschreven.

Dit onderzoek werd

verricht onder 24 stakeholders georganiseerd in 5 focusgroepen, namelijk een focusgroep voor
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maatschappelijke organisaties (Ngo’s) in de samenleving, een focusgroep voor de Boneriaanse
pers, een focusgroep voor oud bestuurders, een focusgroep voor de private sector, een
focusgroep voor de vakbonden en nadere specifieke participanten. In hoofdstuk 5 wordt het
kwantitatieve onderzoek beschreven onder 252 participanten verdeeld over de zes wijken van
Bonaire. In het afsluitende hoofdstuk 6 worden de onderzoeksvragen beantwoord, conclusies
getrokken en komen de mogelijke aanbevelingen aan bod. Ten slotte wordt een
bronnenverantwoording gegeven en zijn de bijlagen opgenomen waarnaar in de tekst wordt
verwezen.
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HOOFDSTUK 2: LITERATUURONDERZOEK
2.1

INTRODUCTIE

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste theoretische concepten gedefinieerd en verantwoord
met behulp van verschillende wetenschappelijke publicaties. Er wordt aandacht besteed aan de
bestaande literatuur rondom de betekenis, interpretatie en gemeenschappelijke beginselen van
het thema good governance, hoe dit is ontstaan, de principes hiervan, en hoe dit wordt
gedefinieerd in verschillende contexten. Ook de theorie van de kwaliteit van bestuur en de
beoordeling van een lokaal bestuur in relatie tot good governance wordt besproken. Hierna
worden de theorie en ontwikkelingen van het nieuwe bestuursmodel besproken, worden de
effecten van het nieuwe bestuursmodel beschreven en wordt nagegaan of de doelstellingen van
het bestuursmodel overeenkomen met de criteria voor good governance. De theorie over
organizational commitment wordt hierna in verschillende contexten besproken. Verder wordt in
hoofdstuk 2 een directe relatie tussen (kleine) schaal en ‘good governance’ besproken en of
kleinschaligheid kan bijdragen aan specifieke informele instituties en gedragspatronen en langs
die weg aan een ander presteren van overheidsorganisaties. Een voorbeeld wordt gegeven van de
effecten van kleinschaligheid op de politieke cultuur van Bonaire, die afwijkt van die in
Europees Nederland, en het denken beïnvloed van burgers, organisaties en instellingen op
Bonaire over de kwaliteit van de lokale democratie en de veranderingen die zich hebben
voltrokken na 10 oktober 2010. Uit de theorie wordt uiteindelijk de laatste begripsdefinities
gespecificeerd en uitgewerkt tot een bruikbaar theoretisch concept.

Het hoofdstuk wordt

afgesloten met een conclusie.
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2.2

HET VOORLOPIGE CONCEPTUEEL MODEL

In hoofdstuk 1 werd een eerste indicatie gegeven van het conceptueel model van dit onderzoek.
In dit hoofdstuk wordt het voorlopige conceptueel model bij dit onderzoek opgesteld, waarna de
relevante theoretische concepten uit de literatuur besproken worden.
In dit onderzoek wordt beoogd de kwaliteit van het democratisch functioneren van het
lokale bestuur in kaart te brengen en inzicht te bieden in de factoren die deze kwaliteit
beïnvloeden. Het volgende conceptuele model is op het onderzoek van toepassing.

Figuur 1. Het voorlopige conceptueel model bij dit onderzoek

De afhankelijke variabele in het model is ‘ervaring burgers kwaliteit lokale democratie conform
criteria good governance’. Deze variabele wordt beïnvloed door de onafhankelijke variabele
‘invoering nieuwe bestuursmodel’. Tevens is er een moderatorvariabele ‘belemmeringen bij de
implementatie’ toegevoegd, waarvan verwacht wordt dat deze het effect dat de onafhankelijke
variabele heeft op de afhankelijke variabele veranderd. Uit de theorie blijkt dat de doelen voor
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de invoering van het nieuwe bestuursmodel uit vier of meer criteria kunnen bestaan. Dit betreft
(1) ‘verantwoording van de lokale politiek’, (2) ‘responsiviteit van de lokale politiek’ (3)
‘toegankelijkheid’ en (4) ‘efficiëntie van de lokale politiek’ (Berenschot, 2004), (Boogers, Tops,
en Vries, 2005), (van de Meer et al. 2011). Aan de schematische relatie wordt een hypothese
gekoppeld, wat vooralsnog een totaal van drie hypotheses oplevert. Deze hypotheses worden
later in dit hoofdstuk toegelicht.

2.3

HET BEGRIP ‘GOOD GOVERNANCE’

Bestuur of ‘governance’, is het proces waarbij politiek gezag wordt uitgeoefend en politieke
beslissingen worden genomen en geïmplementeerd. Het concept omvat vele facetten die de
publieke en particuliere sector combineren – van openbare instellingen die het juridische kader
van alle acties opstellen, tot ambtenaren die de toewijzing van middelen bepalen, en
bureaucratieën die zorgen voor de levering van openbare goederen en diensten. In het algemeen
spreken we van ‘good governance’ (goed bestuur) als er:


transparantie is binnen de regering en de publieke sector, waardoor burgers beslissingen
en uitgaven kunnen achterhalen;



een goed onderhouden juridisch en regelgevend kader is dat innovatie en
ondernemerschap stimuleert;



hoge effectiviteit van bestuur is die garant staat voor snelle uitvoering van projecten en
wetten (Stockemer, 2014).
Om de aanpak van de Europese Unie (EU) ter bevordering van goed bestuur te

analyseren onderscheidt Börzel twee dimensies (2009), namelijk goed bestuur als een
administratief concept, en goed bestuur als een politiek concept. Het eerste begrip bouwt voort
op het werk van König en Adam (2001) en Fuster (1998), die goed bestuur koppelen aan de
24

instelling van een solide administratieve en regelgevend kader, voornamelijk verleend door de
staat om efficiëntie en doeltreffendheid van de overheid (Börzel 2009) te vergemakkelijken.
Deze notie concentreert zich in wezen op ‘state building’, opgevat als een proces van het
ontwikkelen van bestuurlijke vermogens ter versterking van de capaciteit van de staat om
politieke stabiliteit af te dwingen en om de economische levensvatbaarheid te verbeteren. Dit
proces is afhankelijk van zowel interne als externe actoren (Risteska, 2014).
Het tweede begrip, goed bestuur als politiek concept, is gebaseerd op het werk van
auteurs als Burnell (2000), Mcfaul (2004-2005) en Carothers (2002), die zich richten op de
eerbiediging van mensenrechten en democratie (Börzel 2009). Deze notie concentreert zich in
wezen op de opbouw van democratische instellingen die deliberatieve besluitvormingsprocessen
en brede burgerconsultaties waarborgen. Daarin wordt nadruk gelegd op analyse van de situatie,
het definiëren van verschillende opties voor resolutie van beleidsproblemen, en het controleren
van welke optie de meeste waarde voor de burger creëert.

In deze dimensie van good

governance wordt aandacht gegeven aan de deelname van de verschillende actoren, al dan niet
van de staat, in het proces van besluitvorming (Risteska, 2014).
‘Quality of Governance’ en de nauw verwante begrippen good governance en ‘State
Capacity’ zijn relatief nieuwe concepten die sinds het midden van de jaren negentig een
aanzienlijke impact hebben gehad op onderzoek, alsook in politieke kringen. Deze drie
begrippen hebben de meeste aandacht gekregen in cirkels die te maken hebben met
ontwikkelingslanden en de zogenaamde transitielanden (Rothstein en Teorell, 2012). De
Wereldbank hanteerde als eerste het nastreven van goed bestuur als een beleidsstrategie. De
Wereldbank schreef een aantal normatieve criteria voor waaraan landen die (ontwikkelings)hulp
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ontvangen aan moeten voldoen. Vier dimensies van goed bestuur zijn hierbij van belang
(Williams en Young, 1994):


een efficiënte publieke dienstverlening;



een verantwoordelijk beheer van publieke middelen;



een betrouwbaar rechtsstelsel;



een evenwicht tussen de overheid en onderdanen.

Kort daarna herdefinieerden Kaufmann, Kraay en Mastruzzi (2008) de term meer in het
algemeen als ‘tradities en instellingen waarmee gezag in een land wordt uitgeoefend’, en
identificeerden daarbij zes dimensies:


stem en verantwoordingsplicht (voice and accountability);



politieke stabiliteit (political stability);



het ontbreken van geweld, doeltreffendheid van de overheid (government effectiveness);



regelgevende kwaliteit (regulatory quality);



rechtsstaat (rule of law);



bestrijding van corruptie (control of corruption).

Deze veranderingen in de definitie en operationalisering van het concept wijzen erop dat het
zelfs binnen een organisatie niet gemakkelijk is om overeenstemming te bereiken over een
gemeenschappelijke betekenis van goed bestuur (Doeveren, 2011).

2.3.1 GOOD GOVERNANCE IN VERSCHILLENDE CONTEXTEN
Verder is onderzocht hoe good governance in de literatuur wordt gedefinieerd in verschillende
contexten. Het concept van good governance is ontstaan onder Afrikaanse wetenschappers in
relatie tot de staat-samenlevingrelaties in Afrika, als een uiting van bezorgdheid over het gebrek
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aan inclusiviteit wat betreft ontwikkeling, democratie en sociaal domein. De term is
overgenomen door de internationale instanties, in het bijzonder de Wereldbank. Door deze
instanties wordt good governance gebruikt als een nieuw etiket voor het conditioneren van hulp,
in bijzondere structurele aanpassing in al zijn verschillende verschijningsvormen (Thandike,
2007). De Wereldbank heeft een model van good governance gevormd over meerdere decennia.
Het normatieve concept komt uit de liberale filosofische traditie, en combineert de
bescherming van het privé-eigendom, de toestemming van hen die geregeerd worden, en de
prevalentie van democratische macht in plaats van autocratische vormen van overheersing (Plane
en Plane, 2014). Goed bestuur wordt verder gedefinieerd als het bestaan - binnen in een staat van politieke verantwoording, bureaucratische transparantie, de uitoefening van de legitieme
macht, vrijheid van vereniging en participatie, vrijheid van informatie en expressie, solide fiscaal
beheer en publieke financiële verantwoording, respect voor de rechtsstaat, een voorspelbaar
juridisch kader voor zowel een onderling afhankelijke en geloofwaardig rechtssysteem,
eerbiediging van de mensenrechten, een actieve wetgever, betere kansen voor de ontwikkeling
van pluralistische krachten waaronder het maatschappelijk middenveld, en capaciteitsontwikkeling (Kemp, 2009). Een andere benadering van good governance is die zoals
voorgesteld door Leftwich: ‘Uit een smal administratief oogpunt betekent goed bestuur een
efficiënte, open, verantwoordelijke en gecontroleerde openbare dienst die de bureaucratische
bevoegdheid heeft tot het helpen bij het ontwerpen en implementeren van passend beleid en het
beheer van alle bestaande publieke sectoren’ (Rahaman M. , 2012).
Goed bestuur is naar voren gekomen als een belangrijke kwestie in het proces van
globalisering en het internationale kapitaalverkeer. Governance verwijst naar de manier waarop
een samenleving de regels bepaalt en beheert die beleidsvorming en beleidsuitvoering
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begeleiden. Een aantal multilaterale organisaties hebben gereflecteerd op de elementen van goed
bestuur en op hun relatie met investering en ontwikkelingsprocessen. De Verenigde Naties
hebben goed bestuur beschouwd als een essentieel onderdeel van de millenniumdoelstellingen
voor ontwikkeling en een kader voor bestrijding van armoede en ongelijkheid (Rotberg,
2004/2005). De organisatie beschouwt goed bestuur als participatief, transparant en
‘accountable’.

Bovendien beschouwt de organisatie het als de hoeksteen voor stabiele en

succesvolle economieën (Bannaga, Gangi, Abdrazak, en Al-Fakhry, 2013). De Wereldbank
heeft het concept van good governance in de late jaren tachtig ingevoerd en dit heeft sindsdien
het ontwikkelingsbeleid van de verschillende internationale donoren beïnvloed, waaronder
enkele EU-landen.

2.3.2 GEMEENSCHAPPELIJKE BETEKENIS VAN GOOD GOVERNANCE
Het zoeken naar gemeenschappelijke beginselen van goed bestuur is gebaseerd op een analyse
van de zeven operationaliseringen/beschrijvingen van het concept, waarvan er vier gemaakt
werden door ontwikkelingshulpdonoren: de EU (Europese Commissie, 2001), de OESO (2007;
IMF 1996), de Wereldbank (Kaufmann, Kraay en Mastruzzi 2008) en de VN (1997, 2009).
Aangezien deze instellingen de standaard hebben ingesteld, en andere donoren vervolgens
ingegaan zijn op de beginselen van goed bestuur zoals vastgelegd in deze standaardbeschrijvingen, zijn deze indicatief voor de beginselen die wereldwijd worden gebruikt. De drie
andere definities van goed bestuur zijn opgesteld door de wetenschappers Hyden, Court, en
Mease (2001), Smith (2007) en Weiss (2000).
In dit onderzoek worden de universele en internationaal erkende eisen voor lokale
bestuurshervorming gebruikt als anker en referentie voor de waardering van de overheid op
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lokaal niveau. Een gemeenschappelijke betekenis van goed bestuur, of een gemeenschappelijke
reeks van fundamentele waarden, moet deze zeven beschrijvingen omvatten (Doeveren, 2011).
Van Doeveren (2011) heeft een poging gedaan om orde te scheppen door te zoeken naar de
gemeenschappelijke beginselen van goed bestuur die gebaseerd zijn op een analyse van de zeven
operationalisaties van de vier donoren en drie wetenschappers. Uit deze analyse kunnen vijf
gemeenschappelijke beginselen van goed bestuur worden opgesteld:


verantwoordingsplicht (accountability);



efficiëntie en doeltreffendheid (efficiency and effectiveness);



openheid en transparantie (openness and transparency);



participatie (participation);



rechtsstaat (rule of law).
Deze beginselen worden gedeeld door alle auteurs met uitzondering van één. De

aanwezigheid van gemeenschappelijke kenmerken impliceert dat er een gedeelde betekenis is
van goed bestuur, maar de inhoud van onderstaand tabel weerspiegelt ook verwarring rond het
concept. De aanwezigheid van deze vijf beginselen in meerdere definities geeft aan dat er
waarden zijn die vaak als belangrijk voor de politieke besluitvormingsprocessen in
ontwikkelingslanden worden beschouwd. Het gemeenschappelijk begrip van bestuur en goed
bestuur impliceert dat wetenschappers en donoren de begrippen, tenminste tot op zekere hoogte,
op een systematische manier gebruiken. Bestuur als een analytisch concept maakt ons ervan
bewust hoe besluiten worden genomen. Goed bestuur als een normatief concept (een lijst van
gemeenschappelijke beginselen) maakt ons bewust van de waarden die worden beschouwd als
belangrijk voor de politieke besluitvormingsprocessen in de ontwikkelingslanden.
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De VN definitie, de ‘public governance’ debat, de kanttekeningen en aanvullingen bij
beide, de observaties aan de hand van de korte historische schets plus de algemene
uitgangspunten leiden tot vier dimensies van goed bestuur. Dat zijn kenmerken die te maken
hebben met:
I.

democratie: participatie, publieke rekenschap, verantwoordelijkheid, organisatie van
reflectie en deliberatie;

II.

wet en recht: rechtsstatelijkheid, rechtmatigheid en integriteit;

III.

gemeenschappelijkheid: aansluitend bij gedeelde waarden;

IV.

uitvoering: kwaliteit, doelmatigheid, voorzien in maatschappelijke vraag (inclusief
handelings- en leervermogen).

Het gaat bij goed bestuur om het creëren van een dusdanige verhouding tussen overheid,
maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijfsleven zodat een hoge score op de vier
dimensies zo goed mogelijk is gewaarborgd. In algemene termen gesteld betekent dit dat er
binnen de kaders van de democratische rechtsstaat (I en II) in een sector een gedeelde visie
bestaat over basiswaarden en lange termijn perspectieven (III) en er een kwalitatief
hoogwaardige uitvoering plaatsvindt die voorziet in een maatschappelijke vraag en aansluit bij
maatschappelijke ontwikkelingen (IV) (Montfort, 2004).
Governance

als

‘wisselwerking

tussen

burgers,

maatschappelijke

organisaties,

bedrijfsleven en overheid’ dient aan een aantal democratische principes te voldoen. Die
democratische

principes

strekken

zich

verder

uit

dan

uitsluitend

de

traditionele

volksvertegenwoordiging via de parlementaire democratie, maar verwijzen ook naar het
vóórkomen van, en de samenhang tussen:
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-

Representatie/participatie van belanghebbenden bij het tot stand komen van publieke
goederen en diensten;

-

Een duidelijke definiëring van publieke verantwoordelijkheden;

-

(Een brede publieke) verantwoording aan alle relevante belanghebbenden. Een brede
publieke

verantwoording,

waarbij

organisaties

ook

‘feedback’

vanuit

alle

stakeholdersgroepen organiseren, kan bijdragen aan het lerend vermogen en uiteindelijk
aan meer kwaliteit, doelmatigheid en vertrouwen;
-

interventie (in de vorm van ‘sturing’,‘exit, voice of loyalty’).

Daarnaast maken maatschappelijke deliberatie en reflectie wezenlijk deel uit van een
democratische orde. Beide zijn echter ‘tandeloos’ als zij niet gevolgd (kunnen) worden door
’actie’. Een handelingsperspectief mag niet ontbreken (Montfort, 2004).
Gezien de voorgaande literatuur wordt bij de definiëring van de kwaliteit van de lokale
democratie bij dit onderzoek daarom, en voorlopig, uitgegaan van de volgende indicatoren bij de
vier dimensies van good governance:
-

Verantwoording

-

Betrokkenheid

-

Toegankelijkheid

-

Herkenbaarheid

-

Participatie

- Responsiviteit

-

Op consensus georiënteerd

- Effectiviteit en efficiëntie
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Tabel 1
Principes van good governance (Van Doeveren, 2011)
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Tabel 2
De vier dimensies van good governance (van Montfort, 2004)

Tabel 3
De bij dit onderzoek gekozen indicatoren ter definiëring van de kwaliteit van de lokale democratie
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2.3.3 GOOD GOVERNANCE EN ECONOMISCHE GROEI
Zoals eerder gesteld heeft de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek betrekking op het
uiteindelijke doel van de staatkundige hervormingen: ‘Een sterk Koninkrijk dat ook in deze
moderne tijd in staat is om op een goede manier (o.a. via het openbaar bestuur) het welzijn van
zijn burgers te dienen, in welk deel van het Koninkrijk deze zich ook bevinden’ (Bijsterveld,
2012). Een goed openbaar bestuur kan op verschillende manieren bijdragen aan economische
ontwikkeling en neemt daarin verschillende rollen aan. Zo is het openbaar bestuur niet alleen
beleidsmaker. De afgelopen decennia is steeds meer aandacht gekomen voor het
randvoorwaardelijk effect dat het openbaar bestuur kan hebben op economische ontwikkeling.
Dit wordt in de literatuur vaak omschreven als de kwaliteit van instituties of good governance
(Steur en Parie-Joosen, 2016). De kwaliteit van de politieke bestuurlijke instituties leveren dus
een directe bijdrage aan economische groei door het creëren van democratische rechtstatelijke
waarborgen, zoals participatie, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en transparantie.
Op 31 augustus 2016 is op Bonaire een conferentie georganiseerd met de titel: ‘The
Bonaire potential, be part of it’. De conferentie werd op initiatief van gedeputeerde Statia van
economische zaken gehouden. Gedeputeerde Statia is van mening dat voor de ontwikkeling van
Bonaire het belangrijk is om een visie te hebben over de economische groei. De hele
samenleving moet achter deze visie staan om een succesvol economische groei te realiseren
(Bonaire.nu, 2016). Het hebben van een visie over de economische groei en het daarbij zo leiden
dat de hele samenleving achter de visie gaat staan vereist politieke bestuurlijke instituties die
goed bestuur nastreven. Op grond van analyse van de verschillende factoren wordt bij dit
onderzoek getracht een uitspraak te doen over de kwaliteit van de lokale politiek en instituties op
Bonaire om te bepalen in welke mate het bestuur als goed wordt ervaren. De relatie tussen good
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governance en economische groei is daarom als zodanig relevant voor Bonaire dat dit besproken
wordt in deze paragraaf.
Overheden moeten gebruik maken van de juiste prikkels voor investeringen. Particuliere
investeringen en buitenlandse investeringen dragen bij aan de economische groei die nodig is
voor het terugdringen van armoede, vooral in ontwikkelingslanden. De bereidheid om te
investeren is echter afhankelijk van de zakelijke alsook de bestuurlijke omgeving. In bestuurlijke
zin moeten landen zich daarom inzetten voor good governance (Greening, 2015).
In 1998 stelde een studie van de Wereldbank vast dat hulp alleen effectief is in een goede
beleidsomgeving. Hoewel daarna door meerdere onderzoekers is aangetoond dat deze studie
methodologisch niet consistent is (Lensink en White, 1999; Hansen en Tarp, 2000), gaf dit een
verdere boost aan het idee dat goed bestuur en goed beleid noodzakelijk zijn voor ontwikkeling.
Steeds meer donoren begonnen de keuze van hulpontvangende landen afhankelijk te maken van
criteria voor goed bestuur en goed beleid.
Goed bestuur wordt op drie manieren aan ontwikkeling gerelateerd. Ten eerste is er
sprake van een direct verband tussen de werking van de overheid en ontwikkeling. Door een
‘level playing field’ te creëren kan de publieke sector ondernemerschap ondersteunen (Bai en
Wei, 2000; Rauch en Evans, 2000). Ten tweede is het ambtelijk apparaat in een ontvangend land
nodig voor het implementeren van ontwikkelingsprogramma’s gericht op armoedebestrijding.
Een steeds groter deel van de hulp is niet meer in de vorm van projecten die door donoren
worden geïmplementeerd en beheerd, maar in de vorm van directe begrotingssteun. Op deze
manier kan een land op lange termijn capaciteit opbouwen, en dit verhoogt de legitimiteit van het
staatsapparaat waarschijnlijk ook. Ten derde worden democratie en een democratische en
transparante overheid noodzakelijk geacht voor ontwikkeling. Rodrik (2007) beschouwt
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democratie als een ‘meta-institutie’ die kan helpen om de kwaliteit van andere instituties te
verbeteren (Dijkstra en Van de Walle, 2011).
In de landen van de sub-Sahara in Afrika is een onderzoek gedaan naar het effect van
governance op economische groei, met in achtneming van de conventionele bronnen van groei.
Ook is gekeken of de impact van governance op de economische groei afhankelijk is van het
relatieve inkomensniveau. De conclusie van dit onderzoek was dat good governance belangrijk
is voor de economische groei van economieën van sub-Sahara Afrika, in het bijzonder in de
landen die zich aan de lage en hoge kant van het distributiespectrum van inkomen bevinden
(Fayissa en Nsiah, 2013).
Politieke en economische geleerden beweren dat good governance één van de
belangrijkste factoren is voor de democratische ontwikkeling van het land, maar ook voor
economische groei. Anderen zijn kritisch ten aanzien van deze benadering en argumenteren dat
deze correlatie alleen theoretisch is en er niet genoeg bewijs is ter ondersteuning hiervan (Pere,
2015).
Na de politieke veranderingen in de jaren negentig kenden de westelijke Balkanlanden
een hoge economische groei, gebaseerd op democratie en transformatie van de economie naar
een vrije markt. Deze positieve ontwikkeling ging echter gepaard met kritiek op het naleven van
criteria voor wat betreft good governance. Een onderzoek naar de correlatie tussen economische
ontwikkeling van de westelijke Balkanlanden en good governance kwam na statistische analyse
tot de conclusie dat de assumptie dat good governance verbeterd kan worden middels
economische groei in het algemeen niet bevestigd kan worden voor de periode van analyse
(1996-2012) (Pere, 2015).
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Een onderzoek naar de institutionele ontwikkeling van overheden in de zich ontwikkelende
Engelstalige Caribische landen (Commonwealth Caribbean) heeft het belang van good
governance verder bevestigd. In dit onderzoek ging de aandacht uit naar instellingen die de
socio-economische ontwikkeling ondersteunen, zoals de ministeries en departementen. Het
onderzoek erkende het belang van goed functionerende instellingen voor good governance en
(economische) ontwikkeling, en kwam op grond van de beschikbare gegevens en literatuur tot de
conclusie dat sterke instellingen een voorwaarde zijn voor economische ontwikkeling. Rijke
landen – groot of klein – neigen naar sterke openbare instellingen die gezond beleid kunnen
maken en implementeren, diensten kunnen leveren aan burgers en over het algemeen zorgen
voor een voldoende hoog niveau van accountability om te voldoen aan de eisen van goed bestuur
(Brown, 2010).
Het openbaar lichaam Bonaire ontvangt van Nederland op jaarbasis US$ 24,9 miljoen als
begrotingssteun in de vorm van vrije uitkering. Na onderzoek naar de hoogte van de vrije
uitkering in relatie tot de taken die het eiland moet uitvoeren is de hoogte van de vrije uitkering
in 2012 aangepast. Het eiland heeft een eigen verantwoordelijkheid en Nederland als donorland
is de mening toegedaan dat heffing en invordering van de eilandbelastingen verbeterd kan
worden en nieuwe bronnen van inkomsten kunnen worden aangeboord (Rijksoverheid, 2012).
De vrije uitkering wordt hier duidelijk gekoppeld aan verbetering van de capaciteit en kwaliteit
van het bestuur en ontwikkeling. Dit sluit aan op de stelling van Brown (2010), die sterke
instellingen als voorwaarde beschouwt voor economische ontwikkeling.
Goed functionerende instellingen worden, meer dan vroeger, gezien als essentieel in het
organiseren en implementeren van ontwikkelingsprogramma’s (middels begrotingssteun) en het
faciliteren van economische groei en armoedereductie. Als gevolg hiervan is een steeds groter
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deel van de ontwikkelingssamenwerking gericht op het verbeteren van het bestuur in de
ontvangende landen (Dijkstra en Van de Walle, 2011).
Uit de voorgaande literatuur kunnen de volgende criteria van good governance worden
geïdentificeerd: ‘verantwoording’, ‘transparantie’. ‘participatie’ en ‘rechtszekerheid’. De
redeneerlijn achter dit model is als volgt: De economische groei op Bonaire wordt beïnvloed
door de kwaliteit van de lokale democratie; De kwaliteit van de lokale democratie op haar beurt
wordt beïnvloed door de invoering van het nieuwe bestuursmodel die als grondslag heeft de
beginselen van good governance; Belemmeringen bij de implementatie beïnvloeden echter dit
verband. Onder de belemmeringen kan worden begrepen de maatschappelijke karakteristieken
van het eiland die belangrijke barrières opwerpen voor de kwaliteit van het bestuur (Nauta,
2011).

Figuur 2. Eerste deel conceptueel model good governance

De invloed van de kwaliteit van bestuur op de economische groei wordt hier verondersteld en is
maatschappelijk zeker relevant, maar wordt verder niet meegenomen bij dit onderzoek. Het
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onderzoek zal zich richten op de ervaring van ‘stakeholders’ met de kwaliteit van het lokale
bestuur, die beïnvloedt wordt door de externe effecten van het nieuwe bestuursmodel, dat
gedragen wordt door beginselen van behoorlijk bestuur. Tegelijkertijd vindt deze ervaring niet
plaats in het luchtledige maar wordt beïnvloed door allerlei ontwikkelingen in de omgeving zoals
de hierboven genoemde maatschappelijke karakteristieken en gebeurtenissen.

2.4

DE EFFECTEN VAN EEN NIEUW BESTUURSMODEL

Volgens De Groot et al. (2010) is in Nederland, net als in veel andere Europese landen, de
gemeenteraad (municipal council) een cruciale schakel in de lokale representatieve democratie.
In het traditionele model van de representatieve democratie is de raad cruciaal in een ‘electorale
commandostructuur’ (Dearlove, 1973).

Als rechtstreeks verkozen vertegenwoordigers zijn

raadsleden primair verantwoordelijk voor de vertaling van lokale ontwikkelingen (eisen en
behoeften van de burger) in autoritaire beslissingen die uitgevoerd moeten worden door de lokale
politieke executieven en hun medewerkers (Denters, 2005). In een dergelijk model vervullen de
raad en haar leden twee complementaire rollen. Aan de ene kant heeft de raad een
vertegenwoordigende rol, met als belangrijkste criterium de responsiviteit van de raad vis-à-vis
de lokale burger. Aan de andere kant zal de raad controle en toezicht moeten houden op het
lokale politieke bestuur en de gemeentelijke ambtenaren. Hier is het belangrijkste criterium of
de gemeente in staat is de verantwoordingsplicht (accountability) van het uitvoerende
leiderschap en haar ambtelijk apparaat veilig te stellen.
Beide functies van de raad in de Nederlandse lokale overheid zijn onder druk komen te
staan. (Denters, 2005; Denters en Klok, 2003, 2005; Denters et al., 2005). Aan de ene kant
wordt de representatieve rol van het raadslid uitgedaagd als gevolg van een daling van de
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electorale opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen en het dalende partijlidmaatschap, en een
toenemend gebruik van alternatieve kanalen voor politieke participatie. De Groot et al. (2010)
brengen verder naar voren dat op basis van deze ontwikkelingen het democratische primaat van
de raad, de ‘stem van het volk’, niet meer vanzelfsprekend is (Denters, 2005). De
toezichthoudende rol van de raad is even problematisch. In de afgelopen jaren is de capaciteit
van de raad om controle en toezicht op de politieke uitvoering en het ambtelijk apparaat uit te
oefenen in twijfel getrokken. In het licht van de toenemende verantwoordelijkheden van de
lokale overheid en de daaruit voortvloeiende groei van haar uitvoerende taak, werd aangevoerd
dat de raadsleden - in wezen als amateur (parttime) politici – maar een marginale rol kunnen
spelen in de lokale politiek. De verschuiving van overheid naar bestuur en de daaruit voortvloeiende fragmentatie van het lokale overheidssysteem heeft de toezichts- en controlerollen nog
problematischer gemaakt (Denters, 2005).
Volgens De Groot et al. (2010) zijn deze ontwikkelingen zeker niet specifiek Nederlands.
Vergelijkbare tendensen zijn waar te nemen in andere landen in en buiten Europa (Denters en
Rose, 2005). In diverse landen hebben deze ontwikkelingen geleid tot beoordelingen van de rol
van de verkozen raad in de lokale overheid. Verschillende landen hebben gekozen voor
verschillende scenario’s. In Italië, bijvoorbeeld, zijn de hervormingen impliciet een
marginalisering van de rol van de raad in het voordeel van de direct gekozen burgemeester. In
andere landen, zoals Duitsland en Polen, is de formele positie van de gemeente gelijk gebleven,
maar werd de kracht van de gemeenteraad de facto beperkt door de introductie van rechtstreeks
verkozen burgemeesters (Denters en Rose, 2005).
Het Verenigd Koninkrijk en Nederland aan de andere kant hebben hervormingsbeleid
goedgekeurd dat gericht is op het nieuw leven inblazen van zowel de vertegenwoordigende als
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de toezichthoudende rol van de raad (Berg en Rao, 2005; Denters en Rose, 2005). In Engeland
probeerde de nationale overheid het niveau van de responsiviteit en verantwoording te verhogen
door het veranderen van de institutionele structuur (Ashworth et al., 2004). In 2010 werd een
nieuwe Local Government Act (LGA) geïmplementeerd. Deze wet probeert de lokale
autoriteiten te moderniseren en sterker gemeenschapsleiderschap en democratische vernieuwing
aan te moedigen. Passende structuren werden gezien als cruciaal in het omvormen van meer
responsieve en accountable gemeenteraden naar hun lokale gemeenschappen toe. De raden
konden kiezen tussen vier politieke managementstructuren: twee vormen van gekozen
burgemeesters, de keuze van een leider en een kabinetssysteem, of (voor kleine gemeenten)
alternatieve structuren door een gestroomlijnd commissiesysteem (John en Gains, 2005). Bij de
eerste drie opties werden de bevoegdheden tussen het college en de raad gescheiden. Het college
kreeg een kleinere set van kerntaken met betrekking tot besluitvorming en het instellen van
beleid. De nieuwe rol van de raadsleden is om de acties van de uitvoerende macht (het college)
te controleren en actiever te worden in hun lokale gemeenschappen. Deze verandering betekende
een grote structurele en culturele verandering in de organisatie van de lokale overheden, waarbij
het belang van overzicht en controle op activiteiten werd benadrukt als kernverantwoordelijkheden voor raadsleden (De Groot, Denters, en Klok, 2010).
Evaluaties van de Britse hervorming laten zien dat een aantal doelen zijn gehaald. Het
onderzoeksteam Evaluating Local Governance (ELG) concludeert dat er een consistent
wijzigingspatroon is in de talrijke uitkomsten van de wet (ELG Team, 2007). De resultaten
wijzen op een grotere burgertevredenheid en een betere zichtbaarheid van de wethouders, maar
niet op een duidelijk hogere publieke betrokkenheid. Met betrekking tot de opvattingen over de
rol van de wethouder concludeert het rapport het volgende: ‘De controlefunctie, hoewel
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onderontwikkeld, is aan het verbeteren vanaf een laag niveau’ (ELG Team, 2007). Hoewel de
ontwikkeling van raadsleden naar controleurs moeilijk is, is het duidelijk dat diep ingesleten en
langdurige patronen van politiek gedrag en relaties (in en buiten de partij) een behoorlijke
veerkracht vertonen tegen het herontwerp van de architectuur van het politieke besluitvormingsproces (Copus, 2008).
In Nederland is op 7 maart 2002 de Wet dualisering gemeentebestuur in werking
getreden. Met de invoering van deze wet is een dualistisch bestuursmodel in het Nederlandse
lokale bestuur geïntroduceerd. Dit model vormt een forse breuk met het reeds 150 jaar bestaande
bestuurlijke stelsel. Dualisering is gericht op verduidelijking van de rollen van het dagelijks
bestuur van de gemeente en de volksvertegenwoordiging. Kern van het dualistische model in de
wet is een scheiding in samenstelling, functies en bevoegdheden van enerzijds de gemeenteraad
en anderzijds het college van burgemeester en wethouders. De wet heeft een incompatibiliteit
gevestigd tussen wethouderschap en raadslidmaatschap. De bestuursbevoegdheden zijn bij het
college geconcentreerd en de verordenende en controlerende bevoegdheden van de raad zijn
versterkt (Berenschot, 2004). Uit een enquête van het weekblad Binnenlands Bestuur onder 180
burgermeesters en 830 wethouders, raadsleden en ambtenaren, precies één jaar na invoering van
de Wet dualisering Gemeentebestuur, blijkt dat de wethouders weinig te spreken zijn over de
vernieuwing van het lokale bestuur. Een op de drie wethouders vindt een terugkeer naar de oude
situatie wenselijk. Ook burgermeesters en ambtenaren zijn negatiever gaan denken over het
dualisme (NRC, 2003).
In 2008 is middels een onderzoek onder burgers duidelijk gemaakt dat in de samenleving
van de indertijd beoogde versterking van de volksvertegenwoordigende rol van raadsleden nog
weinig te merken valt. In het derde jaarbericht van Begeleidingscommissie Dualisme en lokale
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democratie wordt gesproken van ‘stil dualisme’, waar ‘iedereen in het gemeentehuis […] erg
druk mee’ is, maar waar de buitenwacht weinig van merkt. Het in opdracht van de
Begeleidingscommissie uitgevoerde onderzoek maakt ook duidelijk dat ‘een beweging naar
buiten’ kan bijdragen aan een grotere toegankelijkheid en herkenbaarheid van de lokale
democratie. Of die beweging naar buiten succesvol zal worden gemaakt is dus van wezenlijk
belang voor de vitaliteit van de lokale democratie wezenlijke vertegenwoordiging van de burgerij
(Denters, Groot, en Klok, 2008).
In 2012 concludeert Denters (2012) op basis van een onderzoek dat de rol van de
gemeenteraad als bewaker van de kwaliteit van de democratische processen aandacht behoeft.
Burgers achten dit aspect relatief belangrijk en dit gaf ook aanleiding tot veel onvrede onder
burgers. Het gaat hier om het zorgen dat er lokaal voldoende kanalen zijn voor burgerparticipatie
en –initiatieven en het controleren of er vervolgens voldoende rekening wordt gehouden met de
inbreng van burgers. Denters (2012) concludeert echter dat burgers over het algemeen ‘niet
ontevreden’ zijn over raadsleden (Denters, 2012). Tien jaar nadat de wet dualisering
gemeentebestuur in werking trad, is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) ter gelegenheid daarvan een symposium georganiseerd. In het
symposium heeft Engels (2012) betoogd dat in zijn perceptie van een dualistisch bestuurlijke
stelsel voor een professioneel lokaal bestuur, er nog een belangrijke randvoorwaarde wordt
gemist die los staat van welk stelsel of cultuur. Dit betreft de kwaliteit en het niveau van de
lokale politici, bestuurders en ambtenaren (Engels, 2012).
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in 2014 opdracht
gegeven een overzicht te maken van het functioneren van de lokale democratie, en dit waar
mogelijk te vergelijken met relevante inzichten uit de landelijke democratie. Uit het onderzoek
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blijkt dat er geen systematisch geaggregeerde kennis is over lokale democratieën en de
geaggregeerde kennis die er is heeft geringe betekenis. Verder blijkt dat gemeenschappen in
Nederland verschillen op belangrijke aspecten wat betekent dat de democratie niet overal op
dezelfde manier werkt. De politieke, bestuurlijke, maatschappelijke, culturele en sociaaleconomische situatie en structuur verschillen van elkaar. Echter wordt geconstateerd dat
gemeenten hetzelfde wettelijke en institutionele kader delen en functioneren zij daarbinnen aan
de hand van dezelfde formele spelregels. Hierbij wordt aangehaald dat uit de bestuurskundige
literatuur blijkt dat de institutionele kaders de feitelijke werking van de democratie beïnvloeden,
en dus wel degelijk relevant zijn. De conclusie is dan ook dat gemeenten in politiek en
bestuurlijk opzicht veel gemeen hebben, functioneren in hetzelfde wettelijke en institutionele
kader, voeren – met dezelfde beperkte autonomie – dezelfde wettelijke taken uit, werken veelal
volgens gezamenlijke standaarden en doen steeds meer aan benchmarking. Het onderzoek
constateert dat de tevredenheid over c.q. vertrouwen in het gemeentebestuur over de volle
breedte mager is, burgers weinig vertrouwen hebben in politici (lokaal en landelijk) en dat
bepaalde groepen beduidend ontevredener zijn dan andere. Voor wat betreft de verkiezingen
wordt als zwakte geconstateerd dat er een relatief lage opkomst is bij gemeenteraadsverkiezingen, voortkomend uit desinteresse, gebrek aan vertrouwen en ontbrekend inzicht in de
verschillende tussen partijen. Veel mensen zien geen verschillen tussen partijen op lokaal niveau.
Voor wat betreft de representatie door partijen en volksvertegenwoordigers wordt als zwakte
geconstateerd dat politieke partijen problemen hebben met vertrouwen, een beperkt aantal leden
en functieverlies, de volksvertegenwoordigers vormen demografisch geen goede afspiegeling
van de bevolking en lokaal hebben politieke partijen problemen met rekrutering. Voor wat
betreft de deliberatie en consideratie in de democratie wordt als sterk punt geconstateerd dat
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gemeenten met burgerparticipatie het deliberatieve karakter van besluitvorming proberen te
vergroten en dat de politieke besluitvorming, zowel lokaal als landelijk een aantal belangrijke
garanties kent voor de inbreng van minderheden. Hiertegenover wordt geconstateerd dat
meepraten niet hetzelfde is als meebeslissen. Geconstateerd wordt dat de burgerparticipatie zich
in de praktijk heeft ontwikkeld maar er niet genoeg kennis van de effectiviteit hiervan bekend is
en dat betrokken burgers niet erg tevreden zijn over het resultaat. Voor wat betreft de
responsiviteit van beslissingen en beleid wordt geconstateerd dat burgers het gemeentebestuur
een voldoende geven voor responsiviteit maar nogal eens negatief zijn over responsiviteit van de
lokale politiek. Voor wat betreft verantwoording en controle wordt geconstateerd dat er een
uitgebreide en deugdelijk controle-instrumentarium beschikbaar is zowel lokaal als landelijk,
maar zowel op lokaal als landelijk niveau er structureel weinig aandacht is voor controle en
toezicht bij burgers, politici en media (Peters, Stipdonk, en Castenmiller, 2014).
In 2010 is de wetswijziging ter hervorming van de lokale overheid bij het openbaar
lichaam Bonaire geïmplementeerd. Net als de Britse en Nederlandse hervorming was deze
gericht op het versterken van de vertegenwoordigende en toezichthoudende rol van de
gemeenteraden, met als uiteindelijk doel een beter functionerende lokale democratie. Het model
dat in de WolBES is vastgelegd is overgenomen uit de Nederlandse Gemeentewet. Dit
gemeentelijke bestuursmodel is bedoeld om het bestuur te professionaliseren tot een kwalitatief
hoogwaardig bestuur: ‘integer en met minder belangenverstrengeling, een goede betrokkenheid
van burgers en een deugdelijke financiële huishouding waarbij uiteindelijk de horizontale
verantwoording afdoende zou moeten zijn’ (RvS, 2014).
Het gemeentelijke bestuursmodel is gericht op een verandering van het interne en externe
functioneren van het lokaal bestuur. Er kan daarom worden gesproken van de interne en externe

45

effecten van dualisering. De interne effecten betreffen de interne structuur en cultuur van het
lokaal bestuur. De externe effecten hebben betrekking op de relatie tussen lokale politiek en de
plaatselijke samenleving (Boogers, Tops, en Vries, 2005). Volgens Boogers, Tops, en Vries
kunnen responsiviteit, toegankelijkheid, betrokkenheid en herkenbaarheid genoemd worden als
de externe effecten.
Berenschot (2004) beschouwt de kwaliteit van bestuur als een extern effect van de wet en
hanteert de volgende concepten om dit te beschrijven: effectiviteit, doelmatigheid en legitimiteit.
Voor het lokale bestuur betekende de invoering van het nieuwe bestuursmodel een heroriëntatie
op de vervulling van zijn primaire taken, namelijk normering vooraf en controle achteraf.
Daartoe is het wettelijke instrumentarium uitgebreid, maar de veranderde positie van de raad
vraagt ook om een andere taakopvatting van raadsleden. Bovendien heeft de wet met diverse
maatregelen gezorgd voor een ontvlechting van de rollen en functies van de raad en het college,
waardoor beide profiel kregen en de lokale politiek levendiger zou moeten worden (Berenschot,
2004). Normering vooraf en controle achteraf heeft te maken met verantwoording
(accountability). Op grond van de besproken literatuur wordt in dit onderzoek verondersteld dat
de zeven externe effecten genoemd door Boogers et al. (2005) en Berenschot (2004), die als
principes van goed bestuur kunnen worden gezien, van invloed zijn op de kwaliteit van het
lokaal bestuur.

Figuur 3. Externe effecten van het nieuwe bestuursmodel die van invloed zijn op de kwaliteit van lokaal bestuur
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2.4.1 DE BEOORDELING VAN HET LOKAAL BESTUUR
Een beoordeling, evaluatie of assessment van het lokaal bestuur streeft naar het begrijpelijk
vastleggen van de dimensies en determinanten van het bestuur op lokaal niveau, zoals:


de lokale politieke systemen (verkiezingen, mensenrechten, de rechtsstaat, civiele
samenleving;



de vrijheid van informatie, institutionele vraagstukken (corruptie, openbare administratie,
financieel beheer, openbare inkoop, etcetera);



sociale en trans sectorale vraagstukken (het beleidsproces, het begrotingsproces,
inkomsten mobilisatie, dienstverlening, gender, ecologische duurzaamheid etcetera.);



de structuur voor het bedrijf/handel.

Beoordelingen van de lokale democratie moeten zowel de formele mechanismen omvatten die in
werking zijn voor het waarborgen van een transparante, representatieve en verantwoordelijke
(accountable) overheid, en de ervaringen en percepties van burgers over deze onderwerpen
(Wilde, Narang, Laberge, en Moretto, 2009). Wilde et al. (2009) brengen wel naar voren dat de
bestaande kaders voor de metingen nog niet ondersteund worden door geteste, geverifieerde en
gebruikte methodieken. Vaak zijn deze eigenlijk een variant van bredere (mondiale) indicatoren
van democratie, uitgesplitst voor de toepassing op het lokale niveau.
Zoals reeds eerder naar voren gebracht is het evalueren van bestuur belangrijk om een
aantal redenen. Ten eerste houden donoren en hervormers hier rekening mee bij de beoordeling
van de effecten van het beleid en het bepalen van de toekomstige ontwikkeling van projecten.
Ten tweede bepalen evaluaties van goed bestuur het investeringsklimaat. Het staat ten derde vast
dat hulpstromen meer effect hebben op de ontwikkeling van landen met good governance
(Mimicopoulos, Kyj, en Sormani, 2007).
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Bestuur kan op drie niveaus worden onderzocht. Op globaal niveau kan het bestuur
worden vergeleken tussen landen alsook in de tijd, dankzij de gestandaardiseerde gegevens die
kunnen worden toegepast op diverse culturen, economieën en politieke systemen. Governance
data kan een robuuste ‘benchmarking’ mogelijk maken tussen landen, met behulp van
gemeenschappelijke analyse-eenheden. De governance indicatoren van de Wereldbank zijn de
meest geciteerde en gebruikte gegevensbank. De meeste wereldwijde governance-evaluaties zijn
gericht op gestandaardiseerde principes van administratie die van fundamenteel belang worden
geacht voor de ontwikkeling van effectieve publieke administratie. Zodra deze beginselen zijn
geïdentificeerd is de tweede stap het samenstellen van de noodzakelijke meeteenheden van
kwantificeerbare inputs, processen en outputs die deze gewenste afmetingen manifesteren.
Indicatoren zijn kwantitatieve of kwalitatieve variabelen of factoren die kunnen worden
gebruikt om beknopt te beschrijven, te begrijpen, te monitoren en complexe verschijnselen of
systemen te evalueren (bijvoorbeeld governance). Lokale indicatoren kunnen nodig zijn om een
basislijn in de kwaliteit van het lokaal bestuur te definiëren en de lokale overheden te verbeteren.
Ook kunnen indicatoren dienen als een lokaal diagnostisch instrument om sterke en zwakke
punten in de lokale governance-mechanismen te identificeren, of als feedback op de effectiviteit
van de globale of nationale uitvoering van het beleid op lokaal niveau.
Er bestaan verschillende classificaties van indicatoren. Een classificatie die functioneel is
voor de analyse van overheden wordt voorgesteld door Williams (2011): indicatoren kunnen
worden onderscheiden op basis van de bron en objectiviteit (op feiten gebaseerde indicatoren,
oordelen van deskundigen, enquête over de publieke perceptie), de mate van invloed (input-,
proces-, output- of resultaatgeoriënteerde indicatoren), vergelijkbaarheid (vergelijkbaarheid
tussen verschillende landen, vergelijkbaarheid in de tijd, landspecifieke indicatoren) en de mate
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van aggregatie (uitgesplitste indicatoren, meting van een enkel aspect van het bestuur,
samengestelde indicatoren) (Williams., 2011).
Gebaseerd op het voorgaande is in de literatuur bekeken in welke contexten de gekozen
en andere theoretische constructen worden toegepast voor de beoordeling danwel evaluatie
(assessment) en prestatie (performance) van het lokale bestuur. Ebinger, Grohs en Reiter (2011)
hebben bijvoorbeeld met behulp van de dimensies accountability, efficiency, effectiveness and
equity de impact van verschillende decentralisatiestrategieën op de prestatie van lokale
overheden geëvalueerd in Duitsland, Frankrijk en Engeland (Ebinger, Grohs, en Reiter, 2011).
Bij de constructie van een ‘governance index’ voor de Fiji-eilanden over de periode van
1985 tot 2003 hebben Gani en Duncan (2007) voor de dimensies van governance gekozen die
grotendeels de definities weerspiegelen zoals voorgesteld door Kaufman et al. (1999, 2003),
Polidano (2000) en Neumayer (2002).
Bij een onderzoek naar het presteren van het bestuur in Afrikaanse en LatijnsAmerikaanse landen, die in de richting van meer democratie verschuiven, is de onafhankelijke
variabele good governance geoperationaliseerd op basis van de vier World Bank Governance
Indicators (WGI): Political Stability and Absence of Violence, Government Effectiveness,
Regulatory Quality, en Control of Corruption (Stockemer, 2009).
Ook interessant is een onderzoek naar de rol van politiek leiderschap in het
verwerkelijken van good governance (Bhuiyan, 2012). In Nepal werd good governance van het
bosbeheer geanalyseerd door het meten van de inclusiviteit in de directiecomités van Nepal’s
Community Forest User Groups (Pokharel en Tiwari, 2013).
In Liberia concludeerde een onderzoek naar de effectiviteit van de verantwoordingsmechanismen dat de relatie tussen maatregelen van verantwoording op lokaal niveau en die van
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good governance niet altijd tot de verwachte resultaten leiden, en geen garantie zijn voor het
bereiken van de doelstellingen van good governance (Krawczyk, Cushman-Sweet, en Muhula,
2013).
Uit het wetenschappelijk artikel ‘Assessing the World Bank’s influence on the Good
Governance paradigm’ blijkt dat de WGI de meest belangrijke databank is geworden die te
maken heeft met politieke dimensies van bestuur, hoewel de WGI niet wordt beschouwd als de
‘state of the art’. De manier waarop deze indicatoren zijn samengesteld wordt echter periodiek
aangepast aan zowel het interne als het externe denken (Diarra en Plane, 2014).
De afgelopen tien jaar heeft de Balanced Scorecard (BSC) zich ook ontpopt als een
populaire strategische prestatiemeter en controlesysteem binnen diverse organisaties in de
publieke sector, omdat het geholpen heeft bij het effectief implementeren van strategie en het
meten van de prestaties van het lokaal bestuur (Sharma en Gadenne, 2011).
Uit de voorgaande literatuur kan geconcludeerd worden dat indicatoren een belangrijke
rol spelen bij onderzoek naar een dimensie of dimensies van good governance. Er zijn
indicatoren die gebaseerd zijn op feiten en percepties. Een onderzoek door het meten van een
indicator of indicatoren garandeert geen verbeteringen, maar het is bruikbaar voor:


het begrijpen van sterke en zwakke punten;



het vergelijken van verschillende contexten;



om de discussie te faciliteren tussen verschillende stakeholders.

Onderstaand de verschillende bronnen van waaruit indicatoren kunnen worden onttrokken.
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Figuur 4. Bronnen van indicatoren voor good governance (Da Re, 2013)

2.4.2

EVALUATIE CARIBISCH NEDERLAND

In de slotverklaring van de miniconferentie over de nieuwe staatkundige structuur van Bonaire, St.
Eustatius en Saba op 11 november 2006 is vastgelegd dat vijf jaar na de transitie de uitwerking
van deze nieuwe staatkundige structuur wordt geëvalueerd door Nederland en de drie eilanden
gezamenlijk. In het bijzonder zijn evaluatiebepalingen opgenomen in de WolBES en de FinBES.
Het doel van de evaluatie is het analyseren van de wijze waarop invulling is gegeven aan de
gemaakte afspraken in de aanloop naar 10 oktober 2010 en daarna. Om uitvoering te geven aan
de gemaakte afspraken hebben de gedeputeerden belast met Constitutionele Zaken van Bonaire,
St. Eustatius, Saba en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 19 juni
2014 de evaluatieopdracht vastgesteld, en zijn zij overeengekomen een onafhankelijke commissie
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aan te stellen voor de uitvoering van de evaluatieopdracht. De Commissie evaluatie uitwerking
nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland (commissie Spies) is vervolgens bij besluit
van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de
bestuurscolleges van de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba, vanaf 23 september
2014 aangesteld (Spies, Soons, Thode, Verhey, en Weekers, 2015).
Op 12 oktober 2015 heeft de commissie haar eindrapport aan haar opdrachtgevers
aangeboden en concludeert, voor wat betreft het bestuurlijke gedeelte, dat het lokale bestuur
kwetsbaar is en bijna niet in staat tot het besturen van maatschappelijke organisaties zoals
bijvoorbeeld scholen. Dit is een belangrijke factor die heeft bijgedragen aan de achterblijvende
resultaten. Gegeven de kleine schaal van de eilanden en de beperkte aanwezige capaciteit, blijkt
het moeilijk om de kwaliteit van het bestuur en de daarmee samenhangende ambtelijke organisatie
duurzaam te waarborgen.

De commissie concludeert verder dat het nieuwe bestuursmodel

onvoldoende ‘checks and balances’ heeft gecreëerd. De commissie ziet echter het functioneren
van het lokaal bestuur niet los van de omstandigheden in de samenleving als geheel. Een relatief
groot aantal inwoners hebben het financieel moeilijk en hebben hun hoop gevestigd op politici die
hen een betere toekomst beloven. Deze omstandigheden zijn volgens de commissie een
voedingsbodem voor cliëntelisme en normvervaging (Spies, Soons, Thode, Verhey, en Weekers,
2015). In paragraaf 2.6 zal nader worden ingegaan op de effecten van kleinschaligheid die
bijdragen aan specifieke informele instituties en gedragspatronen met als gevolg een ander
presteren van overheidorganisaties.
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2.5

AMBTELIJKE ORGANISATIE EN ORGANIZATIONAL COMMITMENT

Openbaar bestuur is mensenwerk, en de kwaliteit daarvan hangt in hoge mate af van de
professionele permanente bestuurders: de ambtenaren. Volgens Van der Meer et al. (2011)
brengt het karakter van het openbaar bestuur met zich mee dat burgers zich in veel gevallen niet
kunnen onttrekken aan het handelen van overheidsorganisaties: ze kunnen die organisaties niet
vermijden en zijn ervan afhankelijk. Burgers hebben niet alleen recht op een juiste toepassing
van de formele spelregels, maar ze moeten ook kunnen rekenen op de hoogst mogelijke kwaliteit
van een continue (duurzame) dienstverlening tegen zo gering mogelijke kosten (van der Meer,
van den Berg, en Dijkstra, 2011). Volgens Van der Meer et al. (2011) vormen deze criteria van
democratie, legaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid, robuustheid van de dienstverlening,
effectiviteit en efficiency samen de grondslag van het concept good governance. Dit is de reden
dat gekeken is naar onderzoeken naar de openbare administratie in relatie tot good governance.
Een nieuwe beweging in het openbaar bestuur is in opkomst, die verder gaat dan het
traditionele openbaar bestuur en New Public Management. In de nieuwe aanpak zijn waarden
zoals efficiëntie en effectiviteit (kenmerken van good governance) en vooral democratische
waarden prominent aanwezig. De overheid heeft een bijzondere rol te spelen als een hoeder
van publieke waarden, maar zowel burgers als bedrijven en non-profit organisaties zijn ook
belangrijk als actieve publieke probleemoplossers. Waardegerelateerde kwesties in verband met
de nieuwe aanpak worden belicht en een agenda wordt gepresenteerd voor onderzoek en actie als
de nieuwe aanpak bewaarheid wordt (Bryson, Crosby, en Bloomberg, 2014).
Zoals reeds gesteld moet goed bestuur onder andere in ambtenaren tot uitdrukking
komen. Met andere woorden, de persoonlijke betrokkenheid van een individuele ambtenaar bij
zijn organisatie heeft een effect op het functioneren van het gehele ambtenarenapparaat, en komt
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tot uitdrukking in een goede of slechte dienstverlening, effectiviteit en efficiency van de
overheid. Deze persoonlijke betrokkenheid bij de organisatie wordt in het Engels als
organizational commitment omschreven. Volgens het Three-Component Model (TCM) van
organisatorische betrokkenheid (Allen en Meyer, 1990; 1991) kan betrokkenheid meerdere
vormen aannemen, elk gekenmerkt door een verschillende psychologische toestand of mindset.
Affectieve commitment (AC) verwijst naar een emotionele gehechtheid en verlangen bij de
organisatie te blijven, normatieve commitment (NC) wordt ervaren als een gevoel van
verplichting om te blijven, en het continue commitment (CC) weerspiegelt een bewustzijn van de
kosten verbonden aan het verlaten van de organisatie.
Alle drie de vormen van betrokkenheid binden een individu aan de organisatie en
verminderen de kans dat hij de organisatie verlaat, maar de gevolgen voor on-the-job gedrag
kunnen verschillen. Afzonderlijk beschouwd heeft AC naar verwachting het sterkste positieve
effect op de in-role en discretionaire prestatie, gevolgd door NC. De verwachting is dat CC niet
verwant of negatief gerelateerd is aan discretionaire prestaties. Meyer en Allen (1991) betoogden
echter dat werknemers in variërende mate onderhevig kunnen zijn aan alle drie vormen van
betrokkenheid, en dat het belangrijk is om na te gaan hoe de verschillende vormen van
betrokkenheid kunnen samenwerken om gedrag te beïnvloeden. Dat wil zeggen, de drie vormen
van betrokkenheid moeten worden beschouwd als onderdelen van een ‘commitment profile’; het
patroon van scores op de drie componenten.
De TCM is uitvoerig getest en heeft aanzienlijke steun gekregen (Allen en Meyer, 1996;
Meyer, Stanley, Herscovitch, en Topolnytsky, 2002). Tot voor kort hebben de meeste
onderzoeken zich gericht op de onafhankelijke of additieve bijdragen van de drie componenten
aan de voorspelling van het gedrag. Slechts enkele studies hebben de interacties tussen de
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componenten getest (bijvoorbeeld Jaros, 1997; Randall, Fedor, en Longenecker, 1990; Somers,
1995). Dit kan gedeeltelijk te wijten zijn aan het ontbreken van een theoretisch kader voor
onderzoek (Jaros, 1997). Om dit probleem aan te pakken hebben Meyer en Herscovitch een
reeks stellingen ontwikkeld over de aard van interacties tussen de componenten en het gedrag dat
geassocieerd is met verschillende commitment profiles.

2.5.1 HET METEN VAN DE ORGANIZATIONAL COMMITMENT
Volgens Meyer et al. (2012) wordt organizational commitment gemeten door het gebruik van de
negen-itemsversie van de schaal van Meyer, Allen en Smith (1993) zoals toegepast door Gellatly
et al. (2006). Deze schaal wordt veel gebruikt omdat Meyer en Allen's benadering al ruim
twintig jaar toonaangevend is in de studie van organisatorische betrokkenheid (Cohen, 2007)
(Seijts en Roberts, 2011). Betrokkenheid van een werknemer bij zijn organisatie is belangrijk
omdat een hoog niveau van betrokkenheid leidt tot een aantal gunstige resultaten voor de
organisatie. Meta-analyses geven aan dat betrokkenheid negatief gerelateerd is aan de omzet
(Cooper-Hakim en Viswesvaran, 2005), ziekteverzuim (Farrell en Stamm, 1988), en contraproductief gedrag (Dalal, 2005), en positief gerelateerd aan werktevredenheid (Cooper-Hakim
en

Viswesvaran,

2005),

motivatie

burgerschapsgedrag (Riketta, 2002).

(Mathieu

en

Zajac,

1990),

en

organisatorisch

Bovendien hebben studies bewijs geleverd voor een

positieve correlatie tussen de organisatorische betrokkenheid en werkprestaties (bijvoorbeeld
Meyer, Paunonen, Gellatly, Goffin, en Jackson, 1989). Lage betrokkenheid is ook in verband
gebracht met een laag moreel niveau (DeCottis en Summers, 1987) en verminderde niveaus van
altruïsme en naleving (Schappe, 1998).

Ten slotte kunnen niet-betrokken medewerkers de

organisatie in negatieve termen beschrijven aan buitenstaanders, wat een remmend vermogen

55

heeft op het werven van hoogkwalitatieve medewerkers voor de organisatie (Mowday, Porter en
Steers, 1982) (Chughtai en Zafar, 2006).
Verder is gekeken naar de toepassing van de organizational commitment en de invloed
hiervan op public service. Een studie wijst uit dat werknemers die een sterke norm hebben met
betrekking tot het uitvoeren van openbare diensten meer tevreden zijn met hun werk, wat deels
gebaseerd is op de mate waarin zij hun baan zien als een weg naar een waardevolle prestatie door
de frequentie, omvang, reikwijdte en invloed van de baan (Taylor, 2013). Recente literatuur over
Publiek Management heeft benadrukt dat de werkhouding wordt beïnvloed door Human
Resource Management (HRM)-beleid, met inbegrip van de traditionele voordelen, gezinsvriendelijke voordelen, procedurele rechtvaardigheid en bestuurlijke betrouwbaarheid. De
auteurs observeerden dat twee soorten ‘employee benefits’, namelijk procedurele rechtvaardigheid en bestuurlijke betrouwbaarheid, positief gerelateerd zijn aan voldoening in het
werk. Gezinsvriendelijke voordelen, bestuurlijke betrouwbaarheid en procedurele rechtvaardigheid zijn daarentegen negatief geassocieerd met de bedoelingen van omzet (Ko en Hur, 2014).
Mahamad et al. (2014) stellen dat in de context van de individuele werknemer
‘empowerment’ gerelateerd is aan goed bestuur. Werknemers nemen de verantwoordelijkheid
voor hun eigen ontwikkeling en prestaties door de kenmerken van good governance te beoefenen
in een gunstig kader geboden door de organisatie. De onderzoekers komen tot de conclusie dat
het voor de publieke sector belangrijk is dat werknemers het concept van good governance
nastreven aangaande de dienstverlening om competitief te blijven en een negatieve perceptie bij
het publiek te voorkomen (Mohamad, Zulkiflee, en Khulida, 2014). Uit onderzoek van Rahaman
(2012) blijkt dat de ‘perceived organizational support’ en de tevredenheid met het werk van grote
invloed is op de betrokkenheid van werknemers bij hun organisatie. De ‘perceived
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organizational support’ is de mate waarin werknemers geloven dat hun organisatie hun bijdrage
waardeert en geeft om hun welzijn en socio-emotionele behoeften. Deze betrokkenheid is
vervolgens van invloed op de prestatie van de werknemers en het vervullen van de doelstellingen
van de organisatie (Rahaman, 2012).
Ryzin (2011) is van mening dat het vertrouwen in ambtenaren van belang is omdat de
bureaucratie de langste arm is van de moderne overheid, en omdat burgers in hun dagelijkse
leven regelmatig met deze bureaucratie te maken hebben.

Een laag vertrouwen in de

bureaucratie betekent een mindere drang om wet- en regelgeving na te leven. Het onderzoek van
Ryzin (2011) wijst uit dat de publieke perceptie van vertrouwen in ambtenaren niet alleen
afhankelijk is van het eindproduct van de publieke entiteit, maar ook van de correcte toepassing
van procedures door het eerlijk behandelen van de burger, het vermijden van vriendjespolitiek en
het onderdrukken van corruptie (van Ryzin, 2011). Tummers et al. (2015) concluderen dat ‘red
tape’ (bureaucratie) een sterk negatief effect heeft op de tevredenheid van de burger, en dat dit
effect zwakker is als de burger een hoge kennis heeft van politieke en administratieve processen
(Tummers, Weske, Bouwman, en Grimmelikhuijsen, 2015).
Op basis van de literatuur kunnen de volgende hypotheses (in het kort) worden
geformuleerd:
1. Niet-betrokken medewerkers hebben een negatieve invloed op hun organisatie.
2. Niet-betrokken medewerkers kunnen de organisatie in negatieve zin aan buitenstaanders
beschrijven.
3. Niet-betrokken medewerkers hebben een remmend vermogen op het behalen van de
doelstellingen van de organisatie.
4. Betrokken medewerkers hebben een positieve invloed op hun organisatie.
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5. De perceived organizational support heeft een positieve invloed op de betrokkenheid van
de medewerkers bij hun organisatie.
6. De publieke perceptie van vertrouwen heeft een positieve invloed op de betrokkenheid
van (publieke) medewerkers.
Reeds naar voren gebracht is het feit dat goed bestuur onder andere tot uitdrukking komt
in het functioneren van de ambtenaren. Betrokkenheid van een werknemer bij zijn organisatie is
belangrijk omdat een hoog niveau van betrokkenheid leidt tot een aantal gunstige resultaten voor
de organisatie, en bijdraagt aan good governance. Om deze reden is in dit onderzoek een tweede
moderatorvariabele toegevoegd, namelijk ‘perceptie organizational commitment’.

Een

moderatorvariabele verandert het effect dat de onafhankelijke variabele op de afhankelijke
variabele heeft, afhankelijk van de waarde van de moderator. De moderator verandert dus het
effect van de oorzaak-gevolgrelatie tussen de twee variabelen. Dit wordt ook wel het interactieeffect genoemd (Swaen, 2015). Op basis van de theorie wordt bij dit onderzoek uitgegaan van
één afhankelijke variabele

(‘perceptie burgers functioneren lokaal bestuur’) en de

onafhankelijke variabele ‘invoering nieuwe bestuursmodel’. Het nieuwe bestuursmodel
kenmerkt

zich

‘toegankelijkheid’,

door

zeven

externe

‘betrokkenheid’,

effecten:

‘herkenbaarheid’,

‘verantwoording’,
efficiëntie

en

‘responsiviteit’,
effectiviteit’

en

‘transparantie’. De eerste moderatorvariabele is ‘belemmeringen bij de implementatie’ en de
tweede de ‘perceptie organizational commitment’ (van de lokale ambtenaren).

2.6

EFFECTEN VAN KLEINSCHALIGHEID

De wet van 17 mei 2010, houdende regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, St.
Eustatius en Saba, strekt er toe de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in te
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stellen, alsmede de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van hun besturen te regelen.
Bovendien worden regels gesteld over de verhouding van deze openbare lichamen tot het Rijk,
daaronder begrepen het toezicht. Het voorstel is tot stand gekomen in het kader van de
staatkundige hervorming binnen het Koninkrijk. De hervorming heeft ertoe geleid dat de
voormalige eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten de status van land binnen het Koninkrijk
hebben verkregen en de voormalige eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn als
openbaar lichamen, bedoeld in artikel 134 van de Grondwet, toegetreden tot het Nederlandse
staatsbestel. Het land Nederlandse Antillen werd opgeheven. Voor de bestuurlijke inrichting van
de drie openbare lichamen zoals neergelegd in de wet voornoemd, is zoveel mogelijk aansluiting
gezocht bij de bestuurlijke inrichting van de Nederlandse gemeenten, zoals geregeld in de
Gemeentewet (TK, 2009). De bestuurlijke inrichting functioneert echter in een samenleving met
miljoenen ingezetenen, terwijl Bonaire een eiland is met 18.905 inwoners volgens de telling van
2015. Deze kleinschaligheid kan bijdragen aan specifieke informele instituties en gedragspatronen en langs die weg aan een ander presteren van overheidorganisaties.
Sociale relaties in een kleine gemeenschap zijn relatief multiplex, wat wil zeggen dat
mensen elkaar tegenkomen in verschillende sociale rollen. Naarmate een politieke gemeenschap
kleiner is, neemt de kans toe dat de burger en de (overheids-)functionaris behalve in een formele,
ook in een informele relatie tot elkaar staan. Hoe geringer het inwonertal, des te groter de kans
dat zij tevens familie, kennissen, buren, vrienden of vijanden van elkaar zijn. Het optreden van
de functionaris in zijn formele rol kan daardoor leiden tot sancties en beloningen vanuit zijn
sociale omgeving. Kleinschaligheid impliceert vaak niet alleen sociale maar ook fysieke
nabijheid. Fysieke en sociale bereikbaarheid bieden gelegenheid voor het maken van afspraken
waar normaal geheimhouding en vertrouwelijkheid vereist is. In de woorden van Felson:
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‘physical and social contact can facilitate corrupt symbioses’. Na verloop van tijd kan het
verlenen van gunsten bepaalde verwachtingen creëren bij de sociale omgeving. Zo ontstaat een
zichzelf versterkend proces waarbij informele sociale relaties de vervulling van formele rollen
blijvend bemoeilijken (Weenink, Klein-Haarhuis, Bokhorst, en Smit, 2011).
Uit enkele recente kwantitatieve analyses blijkt dat kleine staten significant vaker een
democratisch politiek systeem hebben dan grotere staten. Hoewel een statistisch verband tussen
een kleine bevolkingsgrootte en een democratisch politiek systeem dus onmiskenbaar is, hebben
publicaties waarin deze relatie wordt onderzocht tot nog toe niet geresulteerd in een breed
gedragen verklaring ervan. Hoewel verschillende wetenschappers verwijzen naar de klassieke
ideeën die hiervoor zijn beschreven, zijn er vrijwel geen studies die de toepasbaarheid van deze
theorieën onderzoeken. Aangezien veel onderzoeken op dit gebied uitsluitend kwantitatief en
statistisch van aard zijn, is er bovendien weinig informatie beschikbaar over de meer informele
of praktische kenmerken van politiek en democratie in kleine (eiland)staten (Veenendaal., 2013).
Chitto, (2011) betoogd dat het onpersoonlijke en objectieve Weberiaans model van het openbaar
bestuur in gebruik bij de westerse landen niet volledig van toepassing kan zijn in kleine
(eiland)staten in ontwikkeling. In het Werberiaans model is de ambtenaar loyaal, voert
opdrachten uit die hem gevraagd worden, is neutraal en waardevrij in zijn afwegingen, en ziet de
dingen met enige afstand en is naar binnen gericht. De ambtenaar in het Weberiaans model voert
zijn werk uit in een hiërarchie waarbij regels en procedures een belangrijk richtkader zijn. Hij is
onkreukbaar in zijn functioneren en deskundig in zijn specifieke afgebakende taak (Vlugt, 2005).
De bestuurlijke inrichting van deze (eiland) staten is een replica van dat in het moederland. De
kleinschaligheid brengt echter met zich mee dat de verwachte objectieve en onpersoonlijke
handelen onmogelijk is. De kleine populatie van ontwikkelingslanden brengt tevens een beperkte
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administratieve capaciteit met zich mee, verergerd door de koloniale erfenis, laag inkomen per
hoofd van de bevolking, geringe investering in onderwijs en opleiding, ‘brain drain’ en andere
problemen (Chitto, 2011).
Een mogelijk effect van kleinschaligheid was evident bij het gehouden referendum in
december 2015 op Bonaire. Het bestuurscollege achtte het wenselijk om alvorens te besluiten tot
het houden van een zelfbeschikkingsreferendum, zoals bedoeld in onder meer Resolutie 1541
(XV) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, in een referendum de bevolking
een uitspraak te laten doen over de vraag of zij instemt met de wijze waarop aan de directe band
met Nederland sinds 10 oktober 2010 inhoud is gegeven. In het referendum werden aan de
kiesgerechtigden van Bonaire twee opties in de Papiamentse en de Nederlandse taal voorgelegd.
Voor het bedoeld referendum was er een commissie benoemd belast met de organisatie en
coördinatie van het referendum, waaronder de uitvoering van een onafhankelijke en objectieve
voorlichtingscampagne, het toezicht op de stemming behoudens de bevoegdheid van het
Hoofdstembureau en het beheer van de aan de commissie ter beschikking gestelde middelen. De
uitslag van het referendum is neergelegd in onderstaand tabel.

De referendumcommissie

Bonaire 2015 was van mening dat de aard van het referendum met zich meebrengt dat in de
bestuurlijke organen (eilandsraad en bestuurscollege) vertegenwoordigende politieke partijen
zich terughoudend moeten opstellen bij de besluitvorming over de informatiecampagne voor een
referendum (Boersema, 2016).
Het effect van kleinschaligheid doet zich voor als reeds na verschijning van het eerste
door de commissie uitgegeven bulletin, vanuit het bestuurscollege van Bonaire pogingen wordt
ondernomen om invloed uit te oefenen op de voorlichting van de commissie, onder meer door
het benaderen van afzonderlijke leden van de commissie.
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Tabel 4
Uitslag referendum gehouden op 18 december 2015 op Bonaire.

Op 23 november 2015 is in de eilandsraad een door de leden van de coalitiepartijen
ondertekende motie aangenomen, waarin het bestuurscollege wordt verzocht binnen twee weken,
dat wil zeggen uiterlijk 7 december 2015, een informatiebulletin uit te geven met als doel
duidelijkheid te verschaffen omtrent enkele punten. De motie is door het bestuurscollege van
Bonaire op 1 december aan de referendumcommissie doorgestuurd met de opmerking: ‘u wordt
verondersteld, gelet op de bezorgdheid van de eilandsraad, gehoor te geven aan het verzoek (van
de eilandsraad) aan het bestuurscollege om binnen twee weken een informatiebulletin uit te
geven met als doel duidelijkheid te verschaffen omtrent de betekenis van een Nee-stem’. De
commissie beschouwt de interventies vanuit het bestuurscollege en de eilandsraad als
beschadigend voor het geregelde verloop van de door haar uitgevoerde opdracht en twijfelt
daarom ook aan de waarde van het gehouden referendum (Boersema, 2016). Met andere
woorden: de uitkomst van het gehouden referendum op 18 december 2015 is in ernstige mate
beïnvloed door de politiek.
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Tabel 5
Uitslag eilandsraadverkiezingen op 18 maart 2015 op Bonaire.
Verkiezingen Eilandsraad Bonaire

2015

%

Zetels

Politieke partijen:
2312

24

3

Partido Demokratiko Boneriano
(PDB)

2729

29

3

Movementu di Pueblo Boneriano
(MPB)

2767

29

3

1 Tim Magno

366

4

0

Lista 7

405

4

0

Totaal

9445

100

0

Union Patriotiko Boneriano
(UPB)

Het volgende wijst op een mogelijke grip die politieke partijen hebben op hun achterban.
Op 18 maart 2015 zijn er eilandsraadverkiezingen gehouden op Bonaire. De zetelverdeling komt
uit op 3 zetels elk voor de UPB, PDB en de MPB. Na een mislukte poging tot het vormen van
een coalitie tussen MPB en de PDB, lukt dit wel tussen de UPB en de PDB en is er op 17 april
2015 een bestuursakkoord getekend (Balentien, 2015). De UPB is de campagne ingegaan met het
thema om meer invulling te geven aan de directe band met Nederland in tegenstelling tot de PDB
die een meer autonome status wenst binnen het Koninkrijk. De MPB heeft ook campagne
gevoerd met ‘meer Bonaire in Nederland’. De UPB heeft zich echter na ondertekening van het
bestuursakkoord, het concept van een directe band met Nederland losgelaten en is akkoord
gegaan met het proces voor het houden van een referendum, met als uiteindelijke doel een
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wijziging in de constitutionele status van Bonaire binnen het Koninkrijk. Wordt de uitslag van
18 maart 2015 uitgezet naar partijen die tegenstander zijn van de invulling van huidige status als
openbare lichaam dan is dit 61% van het totaal aan geldige stemmen (UPB, PDB, 1 tim Magno,
Lista 7). Degenen die in het referendum van 18 november 2015 ‘Nee’ hebben gestemd, dus
tegen de huidige invulling van de huidige status als openbare lichaam ligt op 65% van het totaal
aan geldige stemmen. In het bestuursakkoord tussen de PDB en de UPB getekend op 17 april
2017, wordt in bijlage A onder punt 7 opgetekend dat partijen overeenkomen dat zij achter optie
B gaan staan en het electoraal gestimuleerd zal worden te kiezen voor deze optie (Crestian en
Silberie,

2015).

Het

geheel

ondersteunt

het

gestelde

van

de

voorzitter

van

de

referendumcommissie Bonaire 2015 enigszins, dat het gehouden referendum beïnvloed is door
de politiek en de achterban gevolg heeft gegeven aan het verzoek van de politieke partijen, om te
stemmen zoals verzocht.
Concluderend kan gesteld worden dat het moeilijk is een directe relatie tussen (kleine)
schaal en ‘good governance’ te leggen omdat kleine (eiland)staten in de politicologische
literatuur zijn verwaarloosd (Oostindie en Sutton, 2008), dat kleinschaligheid met zich
meebrengt dat de verwachte objectieve en onpersoonlijke handelen onmogelijk is (Chitto, 2011),
en dat een zichzelf versterkend proces kan ontstaan waarbij informele sociale relaties de
vervulling van formele rollen blijvend bemoeilijken (Weenink, Klein-Haarhuis, Bokhorst, en
Smit, 2011). Deze kleinschaligheid kan bijdragen aan specifieke informele instituties en
gedragspatronen en langs die weg aan een ander presteren van overheidorganisaties. Van Aller
(1994) die gepromoveerd is op een onderzoek naar de staatkundige geschiedenis van de
Nederlandse Antillen en Aruba tussen 1634 tot 1994, omschrijft de effecten van kleinschaligheid
als zijnde een gevangene van een klein circuit, waarin iedereen iedereen kent en te vriend wil
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houden en dat het ook de kleinschaligheid is die vernieuwingen tegenhoudt. In een kleine wereld
als de Antillen volgens van Aller, moet men over een machiavellistische slimheid beschikken om
incompetente mensen op een elegante manier opzij te zetten (Meinders, 1994). Relevant is dat de
politieke cultuur van Bonaire onder invloed van kleinschaligheid het denken beïnvloed van
burgers, organisaties en instellingen op Bonaire over de kwaliteit van de lokale democratie en de
veranderingen die zich hebben voltrokken na 10 oktober 2010. In de volgende paragraaf zal
nader worden ingegaan wat zoal gedaan kan worden om de betrouwbaarheid van te vergaren data
middels focusgroepen in een kleine gemeenschap te maximaliseren. De focusgroep als
instrument voor datavergaring zal namelijk ook bij dit onderzoek worden gehanteerd.

2.8

CONCLUSIES

Goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat.
Zonder goed openbaar bestuur kan er geen gezonde wisselwerking plaatsvinden tussen overheid
en samenleving, en kan de overheid niet in maatschappelijke behoeften voorzien (BZK, 2009).
Good governance in de openbare sector stimuleert betere besluitvorming en het efficiënt gebruik
van hulpbronnen, en versterkt de verantwoording voor deze middelen. Good governance wordt
gekenmerkt door robuuste toetsing, waarin belangrijke druk wordt geleverd om onder andere de
prestatie van de publieke sector te verbeteren. Good governance leidt tot verbetering van het
beheer, wat leidt tot een efficiëntere tenuitvoerlegging van de gekozen maatregelen, betere
dienstverlening, en uiteindelijk betere resultaten. Het welzijn van de burgers wordt hierdoor
gestimuleerd (IFAC, 2013). De toegepaste indicatoren van good governance in dit onderzoek
maken deel uit van de meest aangehaalde indicatoren, en vertegenwoordigen de belangrijkste
doelstellingen die een overheid dient na te streven, ongeacht de rijkdom van het land (Huther en
Shah, 1999).
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Burgers begrijpen dat overheidsprocessen vaak complex zijn. Zij verwachten geen
perfectie en onmiddellijke antwoorden, maar ze verwachten te worden behandeld met
hoffelijkheid, respect en mededogen. Burgers verwachten dat ambtenaren kennis van zaken
hebben op hun terrein, behulpzaam zijn en initiatief tonen om problemen op te lossen, en
verwachten ook tijdig een antwoord te ontvangen. Ook verwachten zij dat de overheid iedereen
gelijk behandelt (Berman, 2008). Door de invoering van een nieuw bestuursmodel in het
openbaar lichaam Bonaire wordt verwacht dat een krachtige impuls gegeven wordt aan
voornoemde theorieën die gericht zijn op het vergroten van de zichtbaarheid van
besluitvormingsprocessen en betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek.
Op basis van de besproken literatuur blijkt dat de aanpak van dit onderzoek, namelijk het
analyseren van verbanden op lokaal niveau met betrekking tot good governance, niet nieuw is in
het algemeen, maar wel met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba.
Wel heeft het Koninklijke Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV) in 2015 de
opdracht gekregen, vanuit de wens beter te weten te komen wat er leeft in de tropische delen van
het Koninkrijk, de publieke opinie te onderzoeken en zijn 781 burgers geïnterviewd verdeelt over
Bonaire, St. Eustatius en Saba. Betrokkenen zijn ondervraagd over de constitutionele status van
de eilanden, de relatie met Nederland, hun beeld van Rijksdienst Caribisch Nederland(RCN), de
Rijksvertegenwoordiger, beeld van de lokale politici, het behoud van de eigen identiteit en de rol
van de media.
Een gemeente van Nederland en andere Europese landen of van bijvoorbeeld de
Verenigde Staten laat zich op weinig vlakken vergelijken met het nieuwe openbare lichaam
Bonaire. In wezen is Bonaire geïntegreerd in Nederland, met directe banden met de Nederlandse
overheid. Mede gezien de bevindingen van de commissie Spies in de staatkundige evaluatie
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over de periode 2010-2015, het gehouden referendum in december 2015 en het eindrapport
hierover van de referendumcommissie, en de voorlopige bevindingen van de opiniepeilingen van
de KITLV op de BES-eilanden, kan worden voorspeld dat men zich meer bewust zal zijn van
het begrip good governance. De heersende politieke cultuur onder invloed van de
kleinschaligheid is echter van invloed op good governance, en deze cultuur kan alleen
doorbroken worden als het streven naar veranderingen stapsgewijs plaatsvindt in plaats van door
middel van grootschalige, systeem brede benaderingen vergezeld van innovatieve ijver die de
plaatselijke omstandigheden en verwachtingen overtreft. De nadruk moet komen te liggen op de
lokale context als uitgangspunt, en het ontwikkelen van opties die daar het best bij passen, in
plaats van op gestandaardiseerde best practices.
De literatuur doet verder ook aanbevelingen voor wat betreft het gebruik van
focusgroepen in kleinschalige, sociaal samenhangende gemeenschappen. Het blijkt namelijk dat
het zeer uitdagend is om potentiële deelnemers in een kleine gemeenschap te rekruteren. Bij dit
onderzoek is er rekening gehouden met deze aanbevelingen ter vergroting van de betrouwbaarheid van de te verzamelen data.
Tot slot moet worden opgemerkt dat voor dit onderzoek een conceptuele keuze gemaakt
is door te werken met slechts zeven criteria ter bepaling van de perceptie ‘functioneren lokaal
bestuur’. Hierbij wordt uitgegaan van de percepties door de burger en de belemmeringen gezien
vanuit de maatschappelijke organisaties en instellingen, de pers, oud-politici en vakbonden.
Bijgevolg is gebruik gemaakt van een klein deel van de indicatoren die betrekking hebben op de
bestudeerde criteria. Op grond van de resultaten van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek
in combinatie met de resultaten van recente onderzoeken op de BES-eilanden die raakvlakken

67

hebben met dit onderzoek (Commissie Spies en KITLV), wordt verwacht dat een bruikbaar
antwoord gegeven kan worden op de centrale vraagstelling van dit onderzoek.

68

HOOFDSTUK 3: METHODOLOGIE
3.1

INTRODUCTIE

In dit hoofdstuk worden de theoretische begrippen uit hoofdstuk 2 geoperationaliseerd naar
meetbare concepten. Daarnaast wordt het definitieve conceptuele model in dit hoofdstuk
uitgewerkt en nader toegelicht. Het onderzoek dat in deze thesis wordt beschreven bestaat uit
twee componenten. De eerste component betreft een kwalitatief en de tweede een kwantitatief
onderzoek. Het kwantitatieve onderzoek richt zich op burgers van het openbaar lichaam Bonaire
middels een enquête. Het betreft burgers van 18 jaar en ouder. Het kwalitatieve onderzoek is
gericht op vijf onderzoeksgroepen, namelijk: (1) de vijf sectoren van het NGO Platform Bonaire
als maatschappelijke organisatie samen met de enige lokale woningbouwstichting de ‘Fundashon
Kas Boneriano’, (2) leden van de Pers, (3) oud-leden van de eilandsraad en oud-gedeputeerden
onder de noemer oud bestuurders, de leden van de Bonaire Business Association (BBE) onder de
noemer private sector (4) en ten slotte bestuurders van de vakbonden (5). Bij onderzoeksgroep
3 is voor ex-leden en ex-bestuurders gekozen omdat er vanuit wordt gegaan dat ze niet meer
emotioneel betrokken zijn en in staat worden geacht de nodige distantie te nemen ten behoeve
van een juiste en correcte voorstelling van zaken. Voor elke onderzoeksgroep in het tweede
onderzoek is een focusgroep samengesteld bestaande uit maximaal acht personen.

3.2

HET DEFINITIEVE CONCEPTUEEL MODEL

In hoofdstuk 1 en paragraaf 2.1 is het voorlopige conceptueel model beschreven. Op basis van
de in hoofdstuk 2 besproken theoretische concepten wordt in dit hoofdstuk het definitieve model
beschreven. Het definitieve conceptueel model bevat een afhankelijke variabele, namelijk
‘perceptie burgers functioneren lokaal bestuur’. In het model zijn zeven externe effecten van het
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nieuwe

bestuursmodel

opgenomen,

te

weten

‘verantwoording’,

‘responsiviteit’,

‘toegankelijkheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘herkenbaarheid’, ‘efficiëntie en effectiviteit’ en
‘transparantie’. Deze kenmerken zijn conform de literatuur de criteria voor good governance en
zijn onderdelen van de onafhankelijke variabele ‘Invoering nieuwe bestuursmodel’. Aan het
model zijn twee moderatorvariabelen toegevoegd te weten ‘belemmeringen bij de implementatie’
(van het nieuwe bestuursmodel) en ‘perceptie organizational commitment’. Aan iedere
schematische relatie is een hypothese gekoppeld, wat een totaal van 3 hypotheses oplevert. Deze
hypothesen worden toegelicht in de volgende paragraaf.

Figuur 5. Definitief conceptueel model
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3.3

DE HYPOTHESE

Een hypothese kan ook omschreven worden als een veronderstelling van een causaal verband
tussen verschillende variabelen. Er vindt toetsing van de hypothese plaats door controle of door
nieuwe waarnemingen. De hypothese moet overeenstemmen met de waarnemingen en daaruit
worden conclusies getrokken over de hypothese: verwerpen of niet verwerpen van het causaal
verband (Dillen, 2012).
In het kwalitatief deel van dit onderzoek wordt getracht percepties van de verschillende
doelgroepen te verkrijgen aangaande de externe effecten, deze te vergelijken en te combineren
met de theorie om de werkelijke betekenis van de begrippen bij de doelgroepen te achterhalen.
Voor dit onderzoek zijn namelijk die percepties van waarde, omdat volgens de theorie deze van
invloed zijn op de ervaring van burgers bij evaluaties van de lokale overheid en haar
dienstverlening.

Het te gebruiken meetinstrument voor het kwalitatieve deel om dit

waarneembaar (=operationaliseren) te maken wordt beschreven in paragraaf 3.4.1.
Kern van het kwantitatief onderzoek is het toetsen van een theorie uitgewerkt in de vorm
van een conceptueel model met behulp van hypotheses (Jonker en Pennink, 2004). In het
kwantitatief onderzoek wordt er veel waarde gehecht aan het vooraf operationaliseren van een
begrip (Everaert en Van Peet, 2016). Het te hanteren instrument bij het kwantitatieve deel om de
beschreven theorie te operationaliseren wordt beschreven in paragraaf 3.5.1.
Het totaal van drie hypotheses voortvloeiende uit de schematische relatie is als volgt.
Hypothese 1: Invoering van het nieuwe bestuursmodel met als externe effecten de zeven
criteria van good governance, heeft een positieve invloed op de perceptie
(ervaring) van de burgers van Bonaire voor wat betreft het functioneren van het
lokaal bestuur.
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Hypothese 2: Hoe hoger de belemmeringen bij de implementatie (van het nieuwe
bestuursmodel) hoe negatiever de invloed op de perceptie van de burgers voor wat
betreft het goed functioneren van het lokaal bestuur.
Hypothese 3: Hoe hoger de perceptie van betrokkenheid van ambtenaren tot hun organisatie,
hoe positiever de invloed op de perceptie van burgers voor wat betreft het
functioneren van het lokaal bestuur.
De samenvattende hypothese:
Invoering van het nieuwe bestuursmodel met als externe effecten de zeven criteria van good
governance, heeft een positieve invloed op de perceptie (ervaring) van de burgers van Bonaire
voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur. Dit verband wordt beïnvloed door
belemmerende factoren en door de perceptie van betrokkenheid van lokale ambtenaren.

3.4

METHODE KWALITATIEF ONDERZOEK

3.4.1 INSTRUMENTEN
Het kwantitatieve onderzoek is uitgebreid met een kwalitatief onderzoek om te verduidelijken
wat de bewoners van Bonaire verstaan onder goed bestuur, en in welke mate knelpunten van
invloed zijn op de perceptie van goed bestuur op Bonaire. Daarnaast wordt met het uitvoeren
van een additioneel kwalitatief onderzoek gehoor gegeven aan het eerder beschreven pleidooi dat
beoordelingen van de lokale democratie zowel de formele mechanismen moeten omvatten als de
ervaringen en percepties van burgers over het onderwerp (Wilde, Narang, Laberge, en Moretto,
2009). Het toepassen van gemengde onderzoeksmethoden (kwalitatieve en kwantitatieve) bij
een onderzoek verhoogt bovendien de geldigheid van de bevindingen door triangulatie (McKim,
2015). Erzberger en Kelle (2003) onderscheiden (uitgaand van de gedachte van triangulatie in de
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meetkunde) drie typen van het integreren van onderzoeksresultaten, namelijk convergentie,
complementariteit en divergentie. Convergentie betekent dat de kwalitatieve en kwantitatieve
resultaten samenvallen. De resultaten leiden tot dezelfde conclusies. Complementariteit betekent
dat de resultaten van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek betrekking kunnen hebben op
verschillende aspecten of verschijnselen, maar complementair zijn aan elkaar. Ze kunnen als
aanvullend aan elkaar worden gezien. Divergentie betekent dat de resultaten van het kwalitatieve
en kwantitatieve onderzoek uiteenlopen, elkaar niet bevestigen (de Boer, 2006).
Bij dit onderzoek wordt zoals hierboven gesteld de methodologie van ‘Mixed Method’
benadering toegepast. Het kenmerk van deze onderzoeksbenadering is dat het om de combinatie
van kwalitatieve en kwantitatieve methoden gaat. Bij mixed method onderzoek is het theoretisch
kader of de theoretische invalshoek niet richtinggevend, maar de dominantie van de
onderzoeksvraag en het type kennis (de informatie) dat verkregen dient te worden. Het is de
onderzoeksvraag die richting geeft aan de keuze voor een bepaald type methodologie. In de
‘Journal of mixed methods’ (2006), wordt mixed method gedefinieerd als een onderzoek waarbij
de onderzoeker zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens verzamelt, analyseert, de
gegevens met elkaar vergelijkt om daarna een conclusie te trekken (Cameron, 2011). Bij dit
onderzoek wordt eerst het kwalitatief- en daarna het kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Een
lastige vraag is en blijft of het mogelijk is de resultaten van beide onderzoeksbenaderingen te
integreren en hoe dat op verantwoorde wijze moet gebeuren. Bij dit onderzoek wordt het
principe van complementariteit toegepast. Complementariteit betekent dat de resultaten van het
kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek betrekking kunnen hebben op verschillende aspecten of
verschijnselen, maar complementair zijn aan elkaar.

Ze kunnen als aanvullend aan elkaar

worden gezien (de Boer, 2006). Bij dit onderzoek wordt dit als volgt bewerkstelligd:
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Aan de hand van de literatuur zijn zes thema’s (dimensies) geïdentificeerd voor wat betreft good
govenance.

Samen vormen ze de externe effecten van het nieuwe bestuursmodel. Bij de

handleiding speciaal opgesteld ter uitvoering van het kwalitatieve onderzoek worden bij
onderdeel 5 de kernvragen neergelegd die horen bij elk thema.
Het thema ‘verantwoording’ wordt als volgt geïntroduceerd:
De lokale overheid is verantwoording schuldig aan de lokale bevolking voor wat betreft
hun besluiten, verrichtingen en diensten.
De gekozen volksvertegenwoordigers moeten zich ook verantwoorden bij de lokale
bevolking over de manier waarop zij zich gedragen in de uitoefening van hun
verantwoordelijkheden.
-

Wat verstaat men in het algemeen onder verantwoording?

-

Wat voor soort type verantwoording kunt u noemen?

-

Waarom is verantwoording zo belangrijk?

Het doel van deze methodologie is om verschillende gedachtepatronen te achterhalen die dan
gebruikt kunnen worden voor het beschrijven van het thema. De kwalitatieve analyse levert
vervolgens een aantal categorieën op waaronder die van verantwoording. Hier wordt beschreven
hoe de verschillende betrokkenen naar een bepaald verschijnsel kijken en is er een bepaald
inzicht van de bestaande invalshoeken en percepties. Centraal staan hierbij de begrippen
‘perceptie’ en betekenisgeving (Harinck, 2007). Door de meningen en visies vervolgens te
betrekken bij de gegevens van het kwantitatieve deel en het verschijnsel als zodanig toe te
lichten kan een betekenis worden gecreëerd (Swanborn, 2005). Dit begrip wordt omschreven als
triangulatie. Ook de gegevens uit de recente onderzoeken van KITLV en de commissie Spies
voor zover van toepassing zullen worden betrokken bij de analyse van dit onderzoek.
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geïnterpreteerd die niet zomaar in cijfers kunnen worden uitgedrukt. Deze gegevens houden
verband met de maatschappij en de opvattingen en gedragingen van de individuen die zich in die
maatschappij bewegen. De meest bekende methoden van kwalitatief onderzoek zijn het diepteinterview, de casestudies, participerende observatie en focusgroepen (Lucassen en Hartman,
2007).

Meestal is bij de methoden van kwalitatief onderzoek sprake van interacties

(bijvoorbeeld interviews en focusgroepen) met een relatief kleine steekproef van deelnemers
(Johnson en Elizabeth, 2014).
Het kwalitatieve deel van dit onderzoek kan worden getypeerd als exploratief. Het
primaire doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in associaties van de deelnemers
met het concept goed bestuur, en de mogelijke belemmeringen daarbij. De resultaten van het
onderzoek kunnen bijdragen aan een beter begrip van de resultaten uit het kwantitatieve
onderzoek. Het kader van het studieontwerp oftewel ‘the context of design’ is er om een direct
causaal verband aan te tonen. De aanpak van dit onderzoek is het testen van een theorie die
gebruikt wordt als een leidraad voor observaties. Uit de observaties moet de waarde van de
theorie blijken met behulp van deductieve redenering (de Vaus, 2001).

Figuur 6. De aanpak van het testen van theorie (De Vaus, 2001)
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3.4.2

PARTICIPANTEN

Het kwalitatief onderzoek richt zich op maatschappelijke organisaties, de Boneriaanse pers, oudbestuurders, de private sector en vertegenwoordigers van de vakbonden.

Figuur 7. Doelgroepen voor datacollectie
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Voor dit onderzoek is het focusgroep-interview gekozen als methode. Een focusgroep is
een gestructureerde discussie in een kleine groep (vier tot twaalf personen), begeleid door een
ervaren gespreksleider. De reden voor deze keuze is dat tijdens het gesprek de deelnemers verder
kunnen uitweiden op elkaars reacties (McKim, 2015). Focusgroepen kunnen worden gebruikt
voor het onderzoeken van meningen en overtuigingen over een fenomeen (Lambert en Loiselle,
2008). Daarbij staan de meer collectieve belevingen centraal; beelden die afkomstig zijn uit de
belevingswereld van meerdere individuen, die zoveel raakvlakken met elkaar hebben dat ze
tijdens een sessie in de vorm van een focusgroep wederzijds door de deelnemers worden
herkend. Hierdoor is er een basis voor de uitwisseling van groepsbeelden en gezamenlijk
beleefde emoties en cognities (Groenland, 2007). Focusgroeponderzoeken (in de marketing) zijn
vooral geschikt omdat de methode een breed inzicht biedt in meningen en denkbeelden ten
aanzien van een onderwerp/thema of productcategorie (Ketelaar, Hentenaar, en Kooter, 2011).
Geen enkele onderzoekstechniek is echter foutloos en focusgroepen vormen geen uitzondering.
De drie grote zwakheden bij focusgroepen zijn: 1. de mogelijkheid dat de data niet representatief
is voor de hele bevolking, 2. de interpretatie subjectief is en 3. de kosten van deelneming hoog is
(Burns en Bush, 2006).
De focusgroepen zijn eenmalig samengekomen om gedurende ongeveer twee uur dieper
in te gaan op het inhoudelijke aspect van good governance, de belemmeringen hiervan en
mogelijke raakvlakken met het overheidsapparaat. Tijdens de discussies in de focusgroepen is
getracht informatie te verkrijgen over de kennis en het begrip van de onderdelen van goed
bestuur, en wat de variabelen zijn die de uitvoering van goed bestuur op Bonaire belemmeren.
Ook is de perceptie van vertrouwen in de bureaucratie (ambtenaren), onderverdeeld in
tevredenheid en kwaliteit van dienstverlening, nagegaan. Belemmerende variabelen die mogelijk
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kunnen bestaan zijn grote verschillen in begrip en interpretatie van good governance, de
bureaucratische cultuur, een negatieve perceptie van vertrouwen in de overheid, een negatief
vertrouwen in de ambtenaren van de lokale overheid, de politieke historie van het eiland en een
snelle invoering van nieuwe wet- en regelgeving.

3.4.3 SAMENSTELLING FOCUSGROEPEN
Bij de samenstelling van de focusgroepen is gestreefd naar homogeniteit om een zo goed
mogelijke groepsdiscussie en -interactie te verkrijgen. Bij dit onderzoek is gestreefd naar een
aantal van vier tot zes deelnemers per focusgroep. De eerste focusgroep is gericht op
maatschappelijke organisaties. Deze groep bestaat uit sectordirecteuren van het NGO Platform
Bonaire, waaronder stakeholders uit de sectoren Sociaal, Maatschappelijke en Economische
Ontwikkeling, Zorg en Welzijn, Kunst en Cultuur, Natuur en Milieu, en Sport en recreatie. Ook
zijn twee vertegenwoordigers van het bestuur van de enige Woningbouwstichting op Bonaire als
maatschappelijke instelling uitgenodigd. Na een afspraak met de secretaris van het NGO
Platform om het een en ander uit te leggen en toe te lichten, is er een uitnodigingsbrief aan de
organisatie verstuurd. De secretaris draagt er zorg voor dat de relevante personen afgevaardigd
worden. De tweede focusgroep richt zich op de vertegenwoordigers van de pers met name
kranten verkrijgbaar op Bonaire, radio en TV, en nieuwskolom op het internet. De volgende
media hebben daarom een uitnodigingsbrief ontvangen om deel te nemen aan de focusgroep:
Antilliaans Dagblad, Amigoe Bonaire, Ultimo Notisia, Ekstra Bonaire, The Bonaire Reporter,
Boneiru Awe, Caribisch Netwerk, Radio Digital, Voz di Boneiru, Bon FM, Radio Energia, NOS
TV en Energia TV. De derde focusgroep bestaat uit oud-leden van de eilandsraad en oudgedeputeerden onder de noemer oud-bestuurders. Een totaal van 12 oud bestuurders en ex-leden
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van de eilandsraad zijn schriftelijk benaderd voor hun participatie. Benaderd zijn oudbestuurders en ex raadsleden van politieke partijen die vanaf 2000 tot en met maart 2015 als
zodanig in functie waren. De vierde focusgroep richt zich op de private sector, en bestaat uit
stakeholders van de Bonaire Business en Employers Association (BBE). Na een paar keer
telefonisch overleg gehad te hebben met de voorzitter van de organisatie is een uitnodigingsbrief
verstuurd. De bedoeling is dat de organisatie een aantal leden zal afvaardigen die deel wensen te
nemen aan de focusgroep. De vijfde en laatste focusgroep wordt gevormd door leden van het
bestuur van de overkoepelende organisatie van het vakbondswezen op Bonaire (USIBO),
aangevuld met de voorzitters van de aangesloten vakbonden. Na e-mail en telefonisch contact
met de voorzitter van de organisatie is ook uitnodigingsbrief verstuurd met het verzoek om deel
te nemen.

Focusgroepsessie met het vakbondswezen

De focusgroep-sessies zijn gehouden in de zaal van de stichting Avanti te Antriol, Bonaire, die
gesloten en luchtgekoeld is. Voor de digitale opnames is gebruik gemaakt van de open-source
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software Audacity, die ook van een editor is voorzien. De opnames zijn direct digitaal in MP3formaat opgeslagen op een laptop.

Tijdens de eerste sessie is gebruikt gemaakt van een

audiomixer waar twee microfoons op zijn aangesloten; één is gebruikt door de moderator en de
tweede door een assistente voorgehouden aan de deelnemer die aan het woord is. Tijdens deze
sessie blijkt echter dat de geluidskwaliteit door de akoestiek niet acceptabel is. Daarom is een
verlengsnoer voor de headset speaker microfoon van de laptop aangeschaft en de zitopstelling
verkleind van een rechthoek naar een vierkant. Binnen dit vierkant kan de assistente zich tussen
de deelnemers en de moderator bewegen om de headset speaker microfoon voor te houden als ze
aan het woord zijn. Deze opstelling verbetert de geluidskwaliteit sterk, en draagt tevens bij aan
een vermindering van spontane reacties op stellingen, waardoor de procedure ordelijker verloopt.
De moderator begint elke sessie met een uitleg over de bedoeling van de sessie en hoe
lang deze ongeveer zal duren. Inclusief een korte pauze hebben de sessies ongeveer anderhalf
uur in beslag genomen. Bij vier van de vijf sessies is het Papiaments als taal gehanteerd. Bij één
groep zijn alleen Europese Nederlanders aanwezig die enkele jaren op het eiland wonen en het
Papiaments wel verstaan, maar niet volledig beheersen.

Daarom zijn die discussies in de

Nederlandse taal gevoerd.
Voor de individuele sessies (face to face interviews) heeft de onderzoeker de deelnemers
op hun werkplek of kantoor bezocht, en enkele deelnemers gaven er de voorkeur aan om naar het
kantoor van de onderzoeker te komen. Nadat alle sessies en interviews zijn gehouden, zijn de
digitale opnames naar een medewerker van de ICUC verzonden, die heeft gezorgd voor het
transcriberen ervan. Dit houdt in dat de opnames in Papiamentstalige tekst zijn omgezet, de taal
die in het merendeel van de sessies en interviews gehanteerd is. Onderstaand geeft de tijdslijn
van de uitvoering van het kwalitatieve onderzoek weer.
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Figuur 8. De gehanteerde tijdslijn van het kwalitatieve deel van het onderzoek

Bij de samenstelling van de verschillende focusgroepen is rekening gehouden met de volgende
sociale contexten die binnen een groep van invloed kunnen zijn op de interactie van de
deelnemers (Lambert en Loiselle, 2008):


associatiecontext (gemeenschappelijke kenmerken die de deelnemers samenbrengen);



de context van status (hiërarchische status in de maatschappij).

De relatie tussen de participanten in een focusgroep, en tussen de deelnemers en de
gespreksleider, evenals de grotere sociale (maatschappelijke) structuren waarbinnen de discussie
plaatsvindt, is van invloed op de gegevens die worden gegenereerd (Hollander, 2004). Met
andere woorden de participanten in een focusgroep zijn niet onafhankelijk van elkaar, en de
verzamelde gegevens van een participant kunnen niet los gezien worden van de sociale of
maatschappelijke context waarbinnen deze zijn verzameld. Als bijvoorbeeld een ambtenaar op
Bonaire cruciale informatie heeft over het beter laten functioneren van het overheidsapparaat, en
hij meedoet in een focusgroep good governance samen met een eilandsraadlid of een directeur
van een van de vier directies van de ambtenarenorganisatie, dan zal hij niet snel geneigd zijn
belangrijke gegevens naar voren te brengen. Wordt de groep echter samengeteld uit ambtenaren
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die allemaal een beleidsfunctie hebben, dan is de mogelijkheid wel groot dat belangrijke
gegevens naar voren komen. Een gespreksleider aanstellen als ander voorbeeld, die algemeen
bekend staat als sterk politiek geëngageerd ten behoeve van een politieke organisatie op het
eiland, zal in bepaalde gevallen een averechtse werking hebben op bepaalde participanten.
De relatie met de overheid heeft bij de samenstelling van deze groepen ook een rol
gespeeld, bijvoorbeeld met betrekking tot het feit dat deze groepen op een of ander manier
interacteren met de lokale overheid door bijvoorbeeld invloed uit te oefenen en vorm te geven
aan beleid, dat zij takenprogramma’s voor de overheid uitvoeren alsook de lokale overheid
controleren. Ook hebben sommige deelnemers recentelijk deel uitgemaakt van het lokale
bestuur. De hieruit voortvloeiende data is daarom het product van de contextafhankelijke
groepsinteractie (Lambert en Loiselle, 2008). De context die binnen een groep gecreëerd kan
worden en invloed heeft op de interactie tussen de participanten zijn bijvoorbeeld
gemeenschappelijke kenmerken (bv. oud bestuurders, private sector, leden van de pers), de status
context, bijvoorbeeld de hiërarchische status van een participant binnen een maatschappelijke
organisatie of maatschappij. Ook de relationele context kan worden genoemd wat inhoudt de
graad hoe goed (de onderzoeker) de participanten kent. Hiervoor wordt verwezen naar het
volgende paragraaf.

3.4.4 BETROUWBAARHEID FOCUSGROEPEN IN KLEINE GEMEENSCHAP
In de publieke gezondheidszorg gebruiken onderzoekers vaak focusgroepen voor het
documenteren van de scala van overtuigingen, meningen en ervaringen van mensen ten aanzien
van een specifiek onderwerp. Protocollen beschrijven een typische focusgroep als bestaande uit
6 tot 10 personen, maar sommige richtlijnen en in onderzoeksrapporten wordt gesproken van
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groepen van minimaal 4 en maximaal 12 personen die ook productief kunnen zijn. De standaard
aanbeveling voor groepsvorming is het selecteren van deelnemers die redelijk homogeen en
onbekend met, niet alleen elkaar, maar ook met de gespreksleider. Deze aanbeveling maakt het
gebruik van focusgroepen in kleinschalige, sociaal samenhangende gemeenschappen uitdagend
omdat potentiële deelnemers in het dagelijkse leven regelmatig contact hebben met elkaar en
terughoudend worden om hun ervaringen te onthullen met een ‘buitenstaander’ (de
gespreksleider) (Teufel-Shone en Williams, 2010).
Williams (2010)

De ervaringen van Teufel-Shone en

met focusgroepen in kleinschalige gemeenschappen hebben geleid tot de

aanpassing van bestaande protocollen voor het accommoderen van de vertrouwdheid en sociale
dynamiek binnen deze sociale setting. Er worden aanbevelingen gedaan voor het toepassen van
bepaalde technieken die passen binnen deze socio-culturele context. De aanbevelingen zijn als
volgt:
-

De gespreksleider moet geen buitenstaander zijn maar iemand uit de gemeenschap;

-

De gespreksleider moet iemand zijn die vertrouwd wordt, die geen leider is binnen de
gemeenschap, kennis van zaken heeft van de formele en informele macht- en sociale
structuren binnen de gemeenschap, in staat is onbevooroordeeld te luisteren en niet
bekend staat om sterke publiekelijk uiting van zijn politieke, sociale en persoonlijke
mening;

-

Aandacht moet worden gegeven aan het opnemen van gesprekken omdat dit in een kleine
gemeenschap potentiële deelnemers afschrikt;

-

Grote aandacht moet worden geschonken aan de wijze van waarborgen van
vertrouwelijkheid in een kleine gemeenschap;
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-

In een kleine gemeenschap moeten onderzoekers de lokale cultuur in acht nemen om er
zeker van te zijn dat de intentie van de vraagstelling duidelijk is;

-

Als het de intentie van de onderzoeker is om in een kleinschalige gemeenschap middels
een focusgroep persoonlijke meningen en ervaringen te verzamelen, dan is het de beste
manier om deze data via een persoonlijk interview (face tot face) te vergaren;

-

In alle gemeenschapen speelt de locatie een belangrijke rol en heeft dit een effect op de
deelnemers. In een kleine gemeenschap met weinig geschikte gebouwen moet de
onderzoeker er rekening mee houden waarvoor de locatie normaliter wordt gebruikt. Als
het gebouw bijvoorbeeld ook voor begrafenissen wordt gebruikt dan heeft dit effect op de
potentiële deelnemers;

-

Rekening dient te worden gehouden met lokale, culturele en religieuze terugkerende
evenementen en rituelen die de participatie van deelnemers kunnen verhinderen;

-

De onderzoeker moet de focusgroep sessies organiseren op een tijd die past bij de groep;

-

De rekrutering van deelnemers kan effectief zijn door mond op mond reclame,
persoonlijke verwijzingen en het gebruik van lokale media. Het gebruik van lokale
radiozenders en het posten van notities bij drukbezochte locaties behoort ook tot de
mogelijkheden.

-

Ter versterking van de geloofwaardigheid van het proces van de focusgroep, moet de
onderzoeker het volgende uitleggen:
a. De bedoeling van de focusgroep is om het lokale denken en meningen te begrijpen
voor het verbeteren van een lokale service of om voorstellen te doen voor een
interventie ten behoeve van de gemeenschap;
b. Een samenvatting van verkregen data middels de focusgroep zal gedeeld worden met
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de lokale gemeenschap, openbare instanties en de wetenschappelijke gemeenschap;
c. Namen van de deelnemers zullen niet worden geopenbaard of gekoppeld aan
bepaalde verklaringen.
-

Het bekendmaken van de resultaten en feedback aan de gemeenschap is een belangrijk
aspect van het focusgroep proces. In een kleine, hechte gemeenschap, zullen er zeker
leden van de gemeenschap zijn die precies weten wanneer de groepsessies zijn gehouden
en waarschijnlijk weten wie er aan hebben deelgenomen, en nieuwsgierig zijn naar wat
het proces over hun gemeenschap heeft onthuld.
Bij dit onderzoek zal rekening worden gehouden met de kenmerken voornoemd die de

betrouwbaarheid en validiteit van verkregen data middels focusgroepen negatief kunnen
beïnvloeden. Een gegeven is dat de onderzoeker goed bekend is in de gemeenschap en een
belangrijke functie heeft bij de lokale overheid en dat kan tot verstoring leiden ten gevolge van
de invloed van de onderzoeker op de onderzochten. De onderzoeker kan een bedreiging of
verstoring vormen voor de normale sociale relaties binnen het object van onderzoek (Bergsma,
2003). Vooral ten aanzien van gevoelige politieke onderwerpen kunnen de deelnemers er
beducht voor zijn dat interne aangelegenheden algemeen bekend worden gemaakt en daarom niet
zullen deelnemen, of een rol aannemen die niet overeenkomt met hun normale gedrag.
Greenback (2003) stelt dat dataverzameling bij kwalitatieve onderzoeken middels het
‘mens-instrument’ plaatsvindt in plaats van en door middel van bijvoorbeeld vragenlijsten.
Degene die gebruik willen maken van de resultaten van het onderzoek, moeten iets weten van het
mens-instrument. De kwalitatieve onderzoeker moet daarom relevante aspecten van zichzelf
beschrijven, met inbegrip van eventuele vooroordelen en aannames, alsook alle verwachtingen
en ervaringen om aan te tonen dat hij het kwalificerende vermogen heeft om het onderzoek uit te
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voeren (Greenbank, 2003). Het is daarom dat de onderzoeker in hoofdstuk 6 het onderdeel ‘selfreflexity’ meeneemt als middel ter verantwoording van de interpretaties en analyses en om zijn
kwalificerende vermogen aan te tonen.
Bij een onderzoek in een kleine gemeenschap speelt de kwestie van persoonlijke- en
wetenschappelijke integriteit ook een rol. Wetenschappelijke integriteit is een specifieke, aan de
positie van onderzoeker gekoppelde gedragsnorm. Het gaat erom te handelen in overeenstemming met de waarden van de wetenschap, zoals waarheidsgetrouwheid, eerlijkheid en
openheid in verslaglegging, ook als er niemand over de schouder van de onderzoeker meekijkt
(KNAW, 2012). Persoonlijke integriteit houdt de eigenschap in dat iemand eerlijk en
betrouwbaar is en als ambtenaar, iedereen correct behandeld en de aanvaarde sociale en ethische
normen in activiteiten kan handhaven die met zijn functie te maken hebben.
De kennis die de onderzoeker van de gemeenschap van Bonaire heeft doet hem
concluderen dat de kwestie van zijn integriteit geen invloed zal hebben op de verzameling en
betrouwbaarheid van gegevens bij dit onderzoek. Wel kan de onderzoeker met zekerheid stellen
dat er deelnemers zullen zijn die beloofd hebben deel te nemen aan de focusgroepen, maar uit
algemene voorzichtigheid en zonder afmelding niet zullen komen opdagen. In dit geval zal de
onderzoeker andere relevante deelnemers moeten benaderen en het instrument van ‘face to face’
interview moeten toepassen.

3.4.5 VALITEIT EN BETROUWBAARHEID KWALITATIEF ONDERZOEK
Binnen kwantitatief onderzoek is een meetinstrument valide wanneer deze meet wat er
gemeten dient te worden. Op een gelijke manier is een kwalitatief onderzoek valide wanneer het
heeft bestudeerd wat het bedoeld heeft te bestuderen. Bij het kwalitatief onderzoek ligt de
nadruk echter veel meer op de validiteit van de interpretaties. Met andere woorden, of de door
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de onderzoeker getrokken conclusies valide zijn in relatie tot de onderliggende verzamelde
gegevens (Bergsma, 2003).
Binnen het kwantitatief onderzoek wordt een onderzoek als betrouwbaar bestempeld
wanneer dezelfde onderzoeksmethode, toegepast op hetzelfde onderzoeksobject maar uitgevoerd
door een andere onderzoeker tot gelijke resultaten komt. Objectiviteit van de onderzoeker is hier
van groot belang. Kwalitatief onderzoek vereist daarentegen niet van de onderzoeker dat deze
naar objectiviteit streeft en afstand neemt van het object van onderzoek. De relatie tussen
onderzoeker en onderzochte speelt juist een essentiële rol in het onderzoeksproces (Bergsma,
2003).
Aangezien bij kwalitatief onderzoek de onderzoeker in feite een instrument is, zijn er
specifieke strategieën en procedures om validiteit en betrouwbaarheid te waarborgen. Voor wat
betreft de validiteit en betrouwbaarheid bij dit onderzoek heeft de onderzoeker er zorg voor
gedragen dat in detail wordt weergegeven hoe het proces van datavergaring is verlopen, zodat
achteraf gereconstrueerd kan worden waarop de conclusies zijn gebaseerd. Personen die niet
verbonden zijn aan het onderzoek dienen namelijk een duidelijk beeld te kunnen vormen van de
ondersteuning voor bevindingen, interpretaties en conclusies. De tweede manier waarop de
betrouwbaarheid en validiteit is vergroot is om een combinatie te gebruiken van kwalitatieve
interviews middels vijf gedifferentieerde focusgroepen. Focusgroepen produceren een scala aan
ideeën, ervaringen en percepties. Voor dit onderzoek zijn juist die percepties van waarde, omdat
volgens de theorie deze van invloed zijn op de ervaring van burgers bij evaluaties van de lokale
overheid en haar dienstverlening. Om deze reden is zorgvuldig een vragenlijst opgesteld voor de
focusgroep-sessies, is een homogene groep samengesteld, en zijn de sessies besloten afgenomen
met de garantie van anonimiteit van meningen. Bij de focusgroep-sessies is een kundige en
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ervaren gespreksleider ingezet die maatschappelijk en politiek goed onderricht is, zodat
ontsporing, tunnelvisie en vooringenomenheid vroegtijdig gesignaleerd kon worden en bij
afwijkende antwoorden doorgevraagd kon worden.
De derde manier waarop de validiteit en betrouwbaarheid is vergroot is door een
zorgvuldige en nauwgezette uitvoering van het onderzoek. Dit houdt in dat bij het kwalitatieve
alsook het kwantitatieve gedeelte nauwgezet voorbereidingen zijn getroffen en dat de
medewerkers van dit onderzoek goed geïnformeerd en onderricht zijn.

Tenslotte wordt in

hoofdstuk 6 de ‘self-reflexity’ meegenomen als middel ter verantwoording van de interpretaties
en analyses.

3.5

METHODE KWANTITATIEF ONDERZOEK

3.5.1 INSTRUMENTEN
Dit onderzoek is uitgevoerd met de parameters van een gemengde onderzoeksbenadering die
gebruik maakt van kwantitatieve en kwalitatieve technieken, alsmede de interpretatieve
benadering. Voor het kwantitatieve gedeelte zijn de respondenten benaderd met het verzoek om
deel te nemen aan een mondelinge enquête. Een enquête of bevraging is een manier
van onderzoek doen waarbij gebruik gemaakt wordt van een vragenlijst die aan meerdere
personen wordt voorgelegd. Een enquête, of in het Engels een ‘survey’, kan worden gedefinieerd
als een reeks van wetenschappelijke procedures voor het verzamelen van informatie en het
maken van kwantitatieve gevolgtrekkingen over populaties (McColl et al., 2001). Vragenlijsten
worden in een breed scala van kaders gebruikt voor het verzamelen van informatie over de
opinie en het gedrag van individuen. Evenals in andere takken van de wetenschap moet de
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validiteit en betrouwbaarheid van het instrument, in dit geval de vragenlijst, rigoureus getest
worden om ervoor te zorgen dat de verzamelde data zinvol is (Williams, 2003).
Aan de participanten in het kwantitatieve deel zijn elf vragen voorgelegd met gesloten
antwoordcategorieën. Sommige vragen zijn onderverdeeld in subcategorieën a tot met e
waardoor het totaal aantal vragen 30 behelst exclusief de vragen naar het geslacht,
geboorteplaats, hoelang men op het eiland woont en de leeftijdscategorie. De zeven criteria van
good goverance (= externe effecten) bij het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek zijn
omgezet in vragen die gemakkelijk een respons kunnen uitlokken. De zogenaamde ‘framing’
van de vragen is zorgvuldig gedaan om ervoor te zorgen dat de vragen gemakkelijk worden
begrepen door de respondent (Nielsen, 2010). Voor het operationaliseren van de indicatoren zijn
daarom vragen uit verschillende bronnen gebruikt, zoals Afrobarometer, Afrimap, Freedom
House enzovoorts. Deze vragen zijn vergeleken met vragen van een enquête uit 2005, waarin
Nederlandse burgers gevraagd is naar hun opvattingen en oordelen over de lokale democratie, de
mate waarin zij hebben gemerkt dat het functioneren van de lokale democratie is veranderd, en
hoe zij oordelen over die veranderingen (Boogers, Tops, en Vries, 2005). Vier vragen met
betrekking tot de criteria ‘responsiviteit’ zijn overgenomen uit de bewonersenquête Capelle aan
den IJssel alsook voor het onderdeel transparantie (Nordeman en Schuthof-Vermeulen, 2011).
Het betreft het gedeelte over het functioneren van de plaatselijke politiek plus twee vragen over
de dienstverlening van het gemeentebestuur. Volgens de organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO, 2005) bestaat transparantie namelijk uit drie
componenten. Transparantie betekent niet alleen dat de overheid ‘open’ moet zijn over haar
beleid, maar ook toegankelijk moet zijn en responsiviteit met diverse betrokkenen moet blijven
waarborgen. Toegankelijkheid betekent dat de informatie beschikbaar moet zijn voor de
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belanghebbenden. Responsiviteit duidt erop dat de overheid open moet blijven voor de nieuwe
ideeën en de behoeften (Yagin, 2016). De vragen zijn aangepast aan de lokale situatie. De
vragenlijst is vertaald naar het Papiaments en weer terugvertaald naar het Nederlands voor het
controleren van fouten. Ook is een pre-test van de vragenlijst uitgevoerd. Het merendeel van de
vragen is gemeten middels een Likertschaal van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee
eens). In onderstaand tabel is te zien dat het totaal aantal van 30 indicatoren (vragen) evenredig
verdeeld is over de externe effecten. Onderstaand worden de externe effecten weergegeven met
de corresponderende vragen en antwoordmogelijkheden inclusief de demografie.

Het

kwantitatieve onderzoek betreft dus een toetsend onderzoek, omdat verschillende theorieën en
veronderstellingen uit de literatuur middels dit onderzoek in de vorm van de voornoemde
hypotheses empirisch worden getoetst.
De doelstelling van dit onderzoek is om te analyseren hoe de burgers van Bonaire,
maatschappelijke instellingen, de private sector, het vakbondswezen, pers en oud-bestuurders het
nieuwe bestuursmodel ervaren vertaalt naar het functioneren van het lokale bestuur. Onder
andere is gekeken hoe ervaringen van burgers voor wat betreft hun ervaringen met hun lokaal
bestuur in de literatuur wordt gemeten. Voor de gemeenten van Parkstad Limburg is een
instrument ontwikkeld waarmee maatschappelijke ontwikkelingen in Parkstad Limburg op een
systematische en objectieve manier in beeld worden gebracht (Cools-Tummers en Schurer,
2009). Ter detaillering van de waardering (tevredenheid) van de inwoners zijn er een aantal
specifieke uitspraken over het functioneren van het gemeentebestuur voorgelegd met het verzoek
om aan te geven in hoeverre men het hiermee eens is. Tevredenheid vormt de resultante van
verwachtingen en ervaren realiteit. Wanneer die in balans zijn, gebeurt er wat men had verwacht
en zal men tevreden zijn (Weijers, 2013). De antwoorden op de uitspraken zijn omgerekend naar
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een tevredenheidscore over de inzet van het lokale bestuur. In combinatie met vraag 4, 4-a en 9-d
(omgezet van vragen uit enquête Parkstad Limburg) is geanalyseerd of de burgers de inzet van
het lokale bestuur als positief ervaren. Concreet gezien zijn de volgende stellingen aan de
vragenlijst toegevoegd, waarmee het totaal aantal vragen op 30 (exclusief demografie) komt:


Het eilandsbestuur is er tot nu toe behoorlijk in geslaagd enkele belangrijke problemen
van het eiland op te lossen (Vr. 11-d).



Het eilandbestuur werkt snel en komt haar afspraken na(Vr. 9-a).



Het belastinggeld wordt op het eiland over het algemeen goed besteed (Vr. 9-c).

In de bijlage is tenslotte de volledige vragen/stellingen neergelegd voor elk onderdeel inclusief
de vragen betreffende de demografie.
Tabel 6
Het aantal indicatoren(vragen) per extern effect en demografie.
Externe effecten

No. of Indicatoren

Verantwoording

5

Responsiviteit

4

Toegankelijkheid

4

Betrokkenheid

4

Herkenbaarheid

5

Efficiëntie en effectiviteit

5

Transparantie

3

Sub Totaal

30

Demografie

4

Totaal

34
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Tabel 7
De externe effecten en corresponderende vragen inclusief demografie.

3.5.2

PARTICIPANTEN

De populatie van het kwantitatieve onderzoek bestaat uit stemgerechtigde burgers van Bonaire
van 18 jaar en ouder. Als operationele populatie is het aantal geldig uitgebrachte stemmen in de
verkiezingen voor de eilandsraad in 2011 gekozen. Volgens de databank van de Kiesraad zijn er
voor de verkiezingen van de eilandsraad in 2011 10.174 kiesgerechtigden (Kiesraad, 2014). Het
opkomstpercentage was 75,44%, wat neerkomt op 7675 stemgerechtigden. In 2011 heeft het
Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) een rapport uitgebracht over het aantal inwoners van
Bonaire in 2011 en de verdeling van de bevolking over de zes wijken van Bonaire (CBS, 2014).
Ook de informatie over het aandeel van de inwoners van Bonaire geboren in de voormalige
Nederlandse Antillen, Zuid- en Midden-Amerika, Nederland, de Verenigde Staten en Canada en
overige is weergegeven, alsook de bevolkingssamenstelling in de zes wijken van Bonaire.
De operationele populatie van dit onderzoek is onderverdeeld in zes populatiesegmenten
(wijken) die daadwerkelijk onderzocht worden. Dit vormt het steekproefkader van dit onderzoek.
De steekproefomvang, uitgaande van degenen die in 2011 hebben gestemd (n=7675), komt met
een betrouwbaarheidsniveau van 95%, een mate van spreiding van 50% en foutmarge van 5%,
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op een aantal van 366 eenheden. Deze eenheden zijn evenredig verdeeld naar procentuele
samenstelling van de wijken naar inwonersaantal conform het CBS. In dit onderzoek is tevens
gekeken naar leeftijd, etniciteit en geslacht. Het steekproefkader bij dit onderzoek vormt hierdoor
een zo goed mogelijke afspiegeling van de populatie. Vervolgens is uit elke subpopulatie op
aselecte wijze een steekproef getrokken. De steekproefmethode in dit onderzoek is dus een
gestratificeerde aselecte steekproef, en is proportioneel aan het aandeel van de subpopulatie in de
populatie als geheel.

Figuur 9. Inwonerspercentage per wijk

Bij dit onderzoek is gekozen voor een gestratificeerde steekproefbenadering in de
verschillende wijken.

Hierbij is ook gestratificeerd op geslacht. In dit onderzoek wordt

uitgegaan van een steekproefomvang van 272 wat binnen het betrouwbaarheidsniveau is van
90%.
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Voor de indeling van de leeftijdscategorieën is bij dit onderzoek de informatie gebruikt
van het Belevingsonderzoek 2013 naar de beleving door de burgers van Caribisch Nederland van
de veranderingen als gevolg van de gewijzigde staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk
(Curconsult, 2013).

3.6

VALIDITEIT

Een meting is valide als werkelijk datgene gemeten wordt wat de onderzoeker als doel heeft te
meten. Een manier om de validiteit te vergroten is het operationaliseren van variabelen met
behulp van meerdere vragen tegelijk, zodat het geheel van de vragen de betreffende variabele zo
goed mogelijk dekt (UvU, 2014). De validiteit van een onderzoek geeft aan in hoeverre de
vragen die gesteld zijn meten wat ze moeten meten. Met andere woorden, zijn de gestelde vragen
ondubbelzinnig? Kan de respondent de vraag anders opgevat hebben dan bedoeld? En wat
betreft de gehele vragenlijst: geven de gestelde vragen in de vragenlijst antwoord op de
onderzoeksvraag? Door een vragenlijst te testen kan achterhaald worden of deze valide is (de
Graauw, 2016).
Bij dit onderzoek zijn geen nieuwe vragen ontworpen, maar is gebruik gemaakt van een
bestaande vragenlijst voor een onderzoek door de begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls
Dualisme en Lokale Democratie. Deze vragen zijn op hun beurt afgeleid van internationale
onderzoeken van de Europese Unie (EU), de OECD, de Verenigde Naties (VN), de Wereldbank,
enzovoorts. Deze commissie bracht in de eerste jaren van het dualisme in Nederland
jaarberichten uit die inzicht geven in de ontwikkeling van dualisme in de Nederlandse
gemeenten. De vragen zijn gehaald uit het derde jaarbericht van de begeleidingscommissie. Deze
vragen zijn opgesteld op basis van een breed onderzoek dat is uitgevoerd door de Universiteit
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van Tilburg en op 9 maart 2005 is aangeboden aan de minister voor Bestuurlijke Vernieuwingen
en Koninkrijksrelaties. Ruim 3400 Nederlanders uit 53 gemeenten zijn ondervraagd (Boogers,
Tops, en Vries, 2005). Daarom is vanuit gegaan dat de vragen voor de enquête voor het
onderzoek ten behoeve van het derde jaarbericht eerst aan een testgroep zijn voorgelegd en
geanalyseerd, dat er gekeken is naar consistentie in de antwoorden, dat de logica klopt binnen de
vragenlijst en dat de uitkomsten overeen komen met soortgelijke onderzoeken.
In dit onderzoek zijn onder de schaal van responsiviteit twee vragen overgenomen (vraag
4 en 6-b). Tevens zijn onder dezelfde schaal vraag 4-a opgenomen over de ontwikkeling van de
responsiviteit, en vraag 4-a en vraag 9 die betrokkenheid meten. De term ‘gemeenteraadsleden’
werd voor dit onderzoek vervangen door ‘eilandraadsleden’ en ‘in deze gemeente’ door ‘op
Bonaire’. De volledige vragen zijn als volgt:


Eilandraadsleden houden geen rekening met de mening van mensen zoals ik (vr. 4).



Er zijn op Bonaire veel problemen waar de lokale politiek te weinig oog voor heeft
(vr.6b).

Hiermee wordt voldaan aan de inhoudsvaliditeit; de mate waarin de dimensies van het te meten
construct vertegenwoordigd zijn in de vragen (VUmc, 2016).
Zoals in eerder vermeld is er een pre-test uitgevoerd met de opgestelde vragenlijst. Zes
personen zijn gevraagd om mee te doen aan deze testfase. De eerste indruk was dat het niet nodig
is uitgebreid in te gaan op de staatkundige wijzigingen van 10 oktober 2010. Bij deze groep
volstond de uitleg dat er in 2010 een nieuwe bestuurlijke structuur van kracht is geworden en dat
via enkele vragen de onderzoeker wenst te weten of zij een verandering hebben geconstateerd.
Bij geënquêteerden met een hogere opleiding valt te verwachten dat er meer uitleg nodig is. Het
referentiekader van hoger opgeleiden ligt namelijk dichter bij de enquêteurs. Ze stellen dan ook
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meer vragen over de opzet en organisatie van het onderzoek (Houtkoop-Steenstra en Veenman,
2002)

Daarom is ervoor gekozen de introductietekst bij de enquête te handhaven en de

enquêteurs te instrueren hoe dit gedeelte moet worden aangepakt. Sommige vragen blijken ook
nadere toelichting te behoeven, bijvoorbeeld vraag 6: ‘Mensen als ik hebben wel degelijk invloed
op de politiek op Bonaire’. Hierbij is het voorbeeld van gaten in een bepaalde weg in de buurt
gegeven, met de stelling dat als de persoon een politicus hierover aanspreekt, dit er
daadwerkelijk toe leidt dat de weg wordt verbeterd. De resultaten suggereren dat de meting
valide is en de relevante variabelen meet. Na elke sessie blijkt ook dat de interesse van de
geënquêteerde in de staatsinrichting is aangewakkerd. De onderzoeker heeft kort uitleg gegeven
over de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van het lokale bestuur en de geënquêteerden
gaven er blijk van daarna de verbanden beter te begrijpen.
De laatste geënquêteerde, een ambtenaar bij het openbaar lichaam Bonaire, is gevraagd
het enquêteformulier in te vullen en ook aan te geven of zij iets niet goed begreep. Zij gaf aan
het geheel goed te begrijpen en geen moeite te hebben met de formuleringen van de vragen en
stellingen. De onderzoeker heeft wel kunnen constateren dat zij bijna op de gehele linie ‘3’ heeft
ingevuld, wat neerkomt op de waarde ‘neutraal’. Dat is een indicatie dat zij zich niet wenst bloot
te geven wat betreft haar mening en opvattingen aangaande de overheid. Dit kan worden
verklaard door het feit dat zij en de onderzoeker elkaar kennen en binnen dezelfde afdeling
werkzaam zijn. Dit probleem wordt opgevangen door de enquêteurs als zodanig te organiseren
dat zij niet binnen hun eigen wijk actief zijn en aan moeten geven of er een directe relatie is met
potentiële respondenten binnen de aan hen toebedeelde wijk zodat dit tijdig gecorrigeerd kan
worden.
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Bij de eerste vijf personen valt tijdens de test enquête op dat zij sterk geneigd zijn hun
keuze toe te lichten, en dat zij lichte verlegenheid vertonen als zij niet alle namen van
gedeputeerden en leden van de raad kunnen opnoemen. Daarom zijn de deelnemers aan de echte
enquête erop gewezen dat deze volledig anoniem is.
Naast het onderwerp zelf kan ook de formulering van de vraag meetfouten invoeren, het
schrijven van goede vragen is dan ook een moeilijke taak (de Leeuw, 2013). De wijze van de
samenstelling van de vragenlijst voor dit onderzoek minimaliseert deze meetfouten. Verder
noemt De Leeuw (2013) het interviewereffect; een veelvoorkomend probleem in onderzoek.
Respondenten worden met name tijdens interviews over sociaal gevoelige of onbekende
onderwerpen vaak beïnvloed door de gehanteerde procedure en de kenmerken van de interviewer
(Gong en Aadland, 2009). Voor dit onderzoek betekent dit dat rekening moet worden gehouden
met het geslacht van de interviewer (gelijke geslacht interviewer en respondent) en in mindere
mate met ras en cultuur. Met andere woorden, een lokale inwoner zal zich meer op zijn gemak
voelen als hij door een andere lokale inwoner wordt geïnterviewd.

3.7

BETROUWBAARHEID EN NAUWKEURIGHEID

De essentie van steekproefonderzoek is dat door het ondervragen van een beperkt deel
(steekproef) van de bevolking niet alleen uitspraken worden gedaan over degenen die
geënquêteerd zijn, maar ook over de totale populatie waaruit die steekproef is getrokken, in dit
geval de (volwassen) bevolking van Bonaire. Daarbij dient men wel steeds te beseffen dat dit
steekproefonderzoek een benadering van de werkelijkheid vormt: geen enkele steekproef is een
exacte afspiegeling van de totale bevolking. Dit hoeft op zich geen bezwaar te zijn, zolang de
marges waarbinnen de steekproefonnauwkeurigheid valt bekend en acceptabel zijn (Cools-
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Tummers en Schurer, 2009). Daartoe kunnen de zogenoemde nauwkeurigheidsmarges van de
steekproef worden berekend. Binnen deze marges vallen de ‘werkelijke’ uitkomsten voor de
totale bevolking. Normaliter wordt bij het berekenen van de nauwkeurigheidsmarges uitgegaan
van 95% betrouwbaarheid. Dit betekent dat wanneer het onderzoek 100 maal herhaald wordt, 95
keer een waarde gevonden wordt die binnen de berekende nauwkeurigheidsmarges ligt.
Zoals eerder vermeld zijn de vragen bij dit onderzoek vergeleken met vragen van een
enquête uit 2005, waarin Nederlandse burgers gevraagd is naar hun opvattingen en oordelen over
de lokale democratie, de mate waarin zij hebben gemerkt dat het functioneren van de lokale
democratie is veranderd, en hoe zij oordelen over die veranderingen. De onderzoeker heeft
hierdoor voor een betrouwbaar onderzoek gezorgd door er op te letten dat de vragen duidelijk
zijn en niet verkeerd kunnen worden uitgelegd door de respondenten. Zoals eerder vermeld zijn
bij dit onderzoek geen nieuwe vragen ontworpen, maar is gebruik gemaakt van een bestaande
vragenlijst voor een onderzoek door de begeleidingscommissie Vernieuwingsimpuls Dualisme
en Lokale Democratie. De schaal voor de onafhankelijk variabele ‘responsiviteit’ geeft
bijvoorbeeld een interne consistentie aan van 0.77 (cronbach’s alpha). Hoge waarden (>.80)
wijzen op een hoge betrouwbaarheid of hoge interne consistentie. Dit betekent dat
samenstellende items nagenoeg hetzelfde concept meten. Waarden <.50 wijzen op onvoldoende
betrouwbaarheid. Over het algemeen wordt een schaal met een waarde van >.70 gezien als
betrouwbaar (TU, 2016).

Nadat de enquête is gehouden zal met behulp van de

betrouwbaarheidsanalyse in SPSS worden bekeken of het weglaten van een item de alpha (en dus
de betrouwbaarheid) toe- of af zal nemen.
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Figuur10. Schaal responsiviteit

3.8

REPRESENTATIVITEIT

De representativiteit geeft de mate aan waarin de steekproef een correcte afspiegeling van de
onderzoekspopulatie is. Dit betekent dat de uitkomsten van een representatief onderzoek
generaliseerbaar zijn naar de hele populatie. Een voorwaarde voor een representatief onderzoek
is aselecte trekking van elementen uit de populatie. Verder dient de populatie in kaart te worden
gebracht door een correct steekproefkader, en moet worden voldaan aan een minimale
steekproefomvang om betrouwbaarheid en nauwkeurigheid te garanderen.
Controle op representativiteit van een steekproef gebeurt kan door middel van een Chi-kwadraat
toets. De Chi-kwadraat kan worden berekend met behulp van de te verwachten frequenties en de
werkelijke waargenomen frequenties (expected en observed frequencies) (Scheurs, 2016). Als
de berekende waarde groter is dan de kritische waarde dan is het verschil met de populatie
significant. Als de berekende Chi-kwadraat kleiner is dan de kritische waarde voor Chikwadraat, dan is het verschil niet significant.
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Nadat de resultaten van de enquête verwerkt waren werd de representativiteit nagegaan
van het geslacht door gebruik te maken van een Chi-kwadraat test bij gender. Het resultaat
hiervan is zeer bevredigend daar de significantie gelijk is aan p = 0.716. Dit is groter dan de
kritische waarde van 0.05 wat in feite betekent dat er geen verschil is tussen de populatie en de
steekproef voor wat betreft de variabele ‘geslacht’.

Tabel 8
De observed en expected waarden van de variabele ‘geslacht’ (p = 0.716).

3.9

CONCLUSIES

Met de beschreven onderzoeksopzet kunnen de onderzoeksvragen beantwoord worden.
Daarmee voldoet de onderzoeksopzet aan de eis van interne validiteit. De waarde van het
onderzoek hangt in grote mate af van de validiteit en de betrouwbaarheid waarmee de variabelen
worden gemeten. De basisgedachte achter dit onderzoek is dat betrouwbaarheid wordt verkregen
door de reproduceerbaarheid van het onderzoek. Er wordt in detail weergegeven hoe het proces
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van datavergaring is verlopen, zodat achteraf gereconstrueerd kan worden waarop de conclusies
zijn gebaseerd.
Verder is bij dit onderzoek de gemengde onderzoeksmethode (kwalitatieve en
kwantitatieve) toegepast en is de integratie van de onderzoeksresultaten complementair, dat wil
zeggen ze zijn aanvullend aan elkaar. Het toepassen van de gemengde onderzoeksmethoden
verhoogt de geldigheid van de bevindingen door triangulatie.
De tweede manier waarop de betrouwbaarheid en validiteit wordt vergroot is door een
combinatie te gebruiken van kwalitatieve interviews middels vijf gedifferentieerde focusgroepen.
Focusgroepen produceren een scala aan ideeën, ervaringen en percepties. Voor dit onderzoek
zijn juist die percepties van waarde, omdat volgens de theorie deze van invloed zijn op de
ervaring van burgers bij evaluaties van de lokale overheid en haar dienstverlening. Om deze
reden is zorgvuldig een vragenlijst opgesteld voor de focusgroep-sessies, is een homogene groep
samengesteld, en zijn de sessies besloten afgenomen met de garantie van anonimiteit van
meningen. Bij de focusgroep-sessies is een kundige en ervaren gespreksleider ingezet die
maatschappelijk en politiek goed onderricht is, zodat ontsporing, tunnelvisie en vooringenomenheid vroegtijdig gesignaleerd kon worden en bij afwijkende antwoorden
doorgevraagd kon worden.
De derde manier waarop de betrouwbaarheid is vergroot is door een zorgvuldige en
nauwgezette uitvoering van het onderzoek. Dit houdt in dat bij het kwalitatieve alsook het
kwantitatieve gedeelte nauwgezet voorbereidingen zijn getroffen en dat de medewerkers van dit
onderzoek goed geïnformeerd en onderricht zijn. Op deze manier is bewerkstelligd dat het
steekproefkader nauwkeurig is aangehouden en meetfouten zoveel mogelijk zijn voorkomen.

101

HOOFDSTUK 4: RESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK
4.1

INTRODUCTIE

Dit hoofdstuk beschrijft het kwalitatieve deel van het onderzoek, gericht op het karakteriseren
van de relatie tussen de externe effecten van het nieuwe bestuursmodel en de perceptie bij het
functioneren van het lokaal bestuur door middel van focusgroepen. Paragraaf 4.2 gaat in op de
onderzoeksvraag van het kwalitatief deel, en in paragraaf 4.3 wordt de design van dit deel van
het onderzoek beschreven. In paragraaf 4.4 wordt het empirische materiaal op een verhalende en
gedetailleerde manier weergegeven en gevisualiseerd, waardoor de relatie tussen de ruwe
gegevens en de interpretatie daarvan zichtbaar wordt. Hierdoor wordt deze interpretatie
controleerbaar en bekritiseerbaar (van Zwieten en Plochg, 2007).

In paragraaf 4.5 wordt

tenslotte een antwoord gezocht op de onderzoeksvraag door een eindconclusie te trekken uit de
conclusies over de verschillende onderdelen: ‘verantwoording’, ‘ambtenarenapparaat’,
‘consensus-oriented’, ‘efficiency & effectiveness’, ‘equity & inclusiveness’, ‘participatie’,
‘primaire taken overheid’, ‘responsiviteit’, ‘transparantie’, en de belemmerende variabelen.

4.2

DE KWALITATIEVE ONDERZOEKSVRAGEN

De onderzoeksvraag bij dit onderzoek is: ‘In welke mate ervaren de burgers, maatschappelijke
instellingen, de private sector, de pers, oud-bestuurders en vakbonden de invoering van een
nieuw bestuursmodel in het openbaar lichaam Bonaire als zodanig dat gesproken kan worden
van goed bestuur? Welke factoren zijn aan te wijzen als belemmerende variabelen? Op basis
van de literatuur is voor dit onderzoek de volgende samenvattende hypothese geformuleerd:
‘Invoering van het nieuwe bestuursmodel met als externe effecten de zeven criteria van good
governance, heeft een positieve invloed op de perceptie (ervaring) van de burgers van Bonaire
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voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur. Dit verband wordt beïnvloed door
belemmerende factoren en door de perceptie van betrokkenheid van lokale ambtenaren’. Volgens
de literatuur vormen criteria van democratie, legaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid, robuustheid van de dienstverlening, effectiviteit en efficiency samen de grondslag van good governance.
Om deze reden heeft het literatuuronderzoek zich gericht op de openbare administratie in relatie
met good governance. Goed bestuur kan namelijk onder andere tot uitdrukking komen in het
functioneren van de ambtenaren. Hieruit is gebleken dat betrokkenheid van een werknemer bij
zijn organisatie belangrijk is, omdat een hoog niveau van betrokkenheid leidt tot een aantal
gunstige resultaten voor de organisatie en bijdraagt aan good governance. Verder is uit de
literatuur afgeleid dat de persoonlijke betrokkenheid van een individuele ambtenaar bij zijn
organisatie een effect heeft op het functioneren van het gehele ambtenarenapparaat, en tot
uitdrukking komt in een goede of slechte dienstverlening, effectiviteit en efficiëntie van de
overheid. Daarom is de perceptie ‘organizational commitment’ (van ambtenaren) in dit
onderzoek als moderatorvariabele toegevoegd samen met de belemmeringen die zich voordoen
bij de implementatie van het nieuwe bestuursmodel als tweede moderatorvariabele.

4.3

DESIGN VAN HET KWALITATIEVE ONDERZOEK

Om inzicht te krijgen in de manier waarop de deelnemers belangrijke begrippen verbinden aan
good governance, deze begrijpen en interpreteren, met de mogelijke belemmeringen bij de
uitvoering hiervan, omvat het ontwerp van dit onderzoek vijf focusgroep-sessies onder leiding
van een ervaren moderator. In hoofdstuk 3 is het steekproefkader beschreven. Figuur 9 geeft de
doelgroepen weer voor wat betreft de datacollectie van zowel het kwalitatief- alsook het
kwantitatief onderzoek. De verschillende organisaties zijn schriftelijk uitgenodigd, er zijn ruim
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van tevoren afspraken gemaakt en de intentie van het onderzoek is duidelijk uiteengezet (zie
Bijlage 4). Desalniettemin hebben verschillende individuen van de uitgenodigde organisaties
verstek laten gaan, waardoor de verkregen onderzoeksresultaten niet direct verwerkt konden
worden. Hierom is besloten interviews te organiseren met vooraanstaande personen uit de
Boneriaanse gemeenschap die passen binnen de kenmerken van de focusgroepen. Mensen
bijvoorbeeld die bekend staan omdat ze een eigen bedrijf hebben, werden middels een schrijven
uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Ze passen binnen de categorie van de private
sector.
Individuele interviews en focusgroepen kunnen worden gecombineerd ter volledigheid
van de data en/of bevestiging daarvan. Het combineren van individuele interviews en
focusgroepdata draagt tevens bij aan een beter inzicht in de structuur van het fenomeen (Lambert
en Loiselle, 2008). Onderstaand wordt het totaal aan daadwerkelijke deelnemers weergegeven
die in de verschillende categorieën deel hebben genomen aan dit onderzoek.
Tabel 9
Aantal deelnemers naar categorie

Categorie
Focusgroepen

Aantal
Participanten

NGO

5

Boneriaanse Pers

2

Oud-bestuurders

2

Private Sector

0

Vakbond

4

Totaal

13
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Tabel 10
Aantal deelnemers naar categorie individuele

Categorie Individuele

Geïnterviewd

NGO

4

Boneriaanse Pers

4

Oud-bestuurders

1

Zelfstandige ondernemer

3

Agrarische sector

3

Bankwezen

1

Cultuur

1

Pressiegroep

2

Vakbond

1

Totaal

20

4.3.1 DE KWALITATIEVE ANALYSE
Een van de belangrijkste kenmerken van de kwalitatieve analyse is dat het hier gaat om een
complex proces waarin achtereenvolgens een aantal tussenstappen worden gezet die deels op
elkaar voortbouwen. Daarna kan de eindanalyse plaatsvinden om de definitieve probleemstelling
te beantwoorden.
Een kenmerk voor kwalitatieve analyse is dat de analyse wordt toegepast op, meestal
omvangrijk tekstmateriaal. Of het nu gaat om (media)documenten, observatiemateriaal of
interviews, de onderzoeker mist veelal een uitgewerkt kader om dit materiaal meteen te ordenen,
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zoals dat in een vragenlijst met antwoordcategorieën gebeurt. De onderzoeker zal dus op één of
andere manier de ruwe antwoorden of observaties moeten noteren. Bovendien wil men in
kwalitatief onderzoek het perspectief van de onderzochten vastleggen. Dat betekent dat men het
belangrijk vindt in het onderzoeksmateriaal de handelingen, opvattingen en denkbeelden van de
onderzoeksgroep zo veel mogelijk in hun eigen woorden vast te leggen (Lucassen en Hartman,
2007).
Bij dit onderzoek zijn de audio van de focusgroep-sessies en interviews digitaal
opgenomen tijdens het proces van ‘data-collection’. Het ruwe materiaal in de zin van audioopname kan echter moeilijk worden geanalyseerd. Er moet een ander vorm van transcriptie
plaatsvinden om de analyse ervan te vergemakkelijken. Bij dit onderzoek heeft transcriptie
plaatsgevonden wat betekent dat de kwalitatieve analyse plaats heeft gevonden op de uitschreven
versies van de focusgroep-sessies en interviews.
De getranscribeerde teksten bij dit onderzoek omvatten tientallen pagina’s en gebruik is
gemaakt van een computerprogramma, waarmee eenvoudig met het tekstmateriaal kon worden
omgegaan voor de analyse. De kern van de kwalitatieve analyse is het lezen van de
geproduceerde teksten in de zin van de selectie van woorden en zinnen en het interpreteren
hiervan. De lezing is selectief omdat dit gericht is op de beantwoording van de vraagstelling bij
dit onderzoek. Dit onderdeel wordt hieronder aangegeven als ‘linking raw data to the research
question’.
Het coderen is een belangrijke stap tijdens de analyse om tekstdata te organiseren en
inzicht te krijgen (Basit, 2003). Bij de lezing is zoveel mogelijk relevante trefwoorden en
afkortingen bij de tekstsegmenten geplaatst. De segmenten worden gelezen vanuit de

106

onderzoeksvragen. De trefwoorden en afkortingen geven aan dat een bepaald onderwerp
voorkomt en wat daarover wordt gezegd, het zogenaamde open coderen.

Figuur 11. Stappen tussen tekst en uitleg (Glaser en Laudel, 2013)

Voor een deel zijn die trefwoorden en afkortingen gebaseerd op de theorie en de kennis die de
onderzoeker vooraf ontleend heeft aan eigen ervaring en de literatuur, maar nieuwe trefwoorden
zijn ook mogelijk (Lucassen en Hartman, 2007). Onderstaand wordt een deel weergegeven van
een getranscribeerde tekst bij dit onderzoek die als een ruw gegeven gezien moet worden dat
informatie bevat die relevant is voor de onderzoeksvraag.
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Figuur 12. Deel van een getranscribeerde tekst.

Er worden codes (trefwoorden en afkortingen) toegekend aan stukjes tekst om aan te geven waar
het over gaat. De tekst wordt regel voor regel doorgelezen en het begin en het einde van een
fragment wordt bepaald. Vervolgens wordt bepaald waarom een fragment een betekenisvol
geheel is en het relevant is voor het onderzoek. De onderzoeker leest ook elk fragment vanuit
het perspectief van de respondent: wat brengt deze, naast de onderwerpen van het onderzoek,
naar voren. Dit proces wordt meermalen herhaald, omdat latere segmenten of die van andere
respondenten iets duidelijker kunnen maken wat eerder nog niet was onderkend. Het stukje krijgt
vervolgens een bijbehorende naam (een code). Elk fragment kan meerdere codes krijgen, zodat
per thema of trefwoord geanalyseerd kan worden. Onderstaand wordt het deel van de
getranscribeerde tekst voornoemd weergegeven nadat dit is gecodeerd.
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Figuur 13. Deel van een gecodeerde tekst.

In dit stukje tekst komen zeven codes voor die elk een verschillende kleur hebben behorende bij
een categorie. Zoals reeds gesteld zijn de codes afgeleid van de theoretische overwegingen
voorafgaand aan de data-analyse, en van de tekst.
Dit proces van coderen heeft een veelvoud aan trefwoorden en afkortingen opgeleverd
(lijst van codes) en er is van een computerprogramma gebruik gemaakt om de koppeling van
trefwoorden, afkortingen

en materiaalsegmenten te beheren, overzicht te houden over de

gebruikte trefwoorden en afkortingen, segmenten met hetzelfde trefwoord en afkorting met
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elkaar te vergelijken en de trefwoorden en afkortingen te ordenen en te groeperen rond een
centraal onderwerp.

Figuur 14. Proces van het open coderen (bron: (Boeije, 2005)

Voor de eerste stap, het identificeren, opsporen en structureren van de ruwe gegevens,
kan gebruik worden gemaakt van bepaalde softwareprogramma’s. Voor dit onderzoek is gebruik
gemaakt van een programma in de open-source categorie: ‘The R Project for Statistical
Computing’ (R). R faciliteert kwalitatieve tekstanalyse door de data te organiseren, classificeren
en te coderen en interpretaties toe te voegen. Met de software is het tevens mogelijk de data
grafisch te visualiseren (Rstudio, 2016). Deze mogelijkheden zijn voldoende om de kwalitatieve
analyse voor dit onderzoek uit te voeren.
Het structureren van ruwe data betekent detaillering van de koppeling tussen de gegevens
en de onderzoeksvraag, en het identificeren van koppelingen tussen de data. Het belangrijkste
instrument voor deze stap is een systeem van categorieën (Glaser en Laudel, 2013). Bij dit
onderzoek wordt met een categorie bedoeld een onderverdeling van een groep van objecten op
basis van (een aantal) kenmerken van deze objecten. Zodra de analyse zicht heeft gegeven op
belangrijke abstracte categorieën als dimensies, moet er een overzicht komen hoe die categorieën
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in het materiaal voorkomen en hoe zij aan de onderzoekseenheden zijn gerelateerd. Er moeten
bestanden worden gecreëerd waarin het materiaal per eenheid is geordend naar de belangrijkste
aandachtpunten, om zo een profiel te kunnen maken van alle eenheden met behulp van de
dimensies van elk onderwerp. Op dit punt beland bepaalt de onderzoeker of de codes die tot nu
toe ontwikkeld zijn, de verzamelde gegevens voldoende dekken en nieuwe codes worden
gecreëerd als de verzamelde data daartoe aanleiding geven. Fragmenten worden vergeleken die
bij een code zijn ondergebracht en aandacht wordt besteed aan het feit of er een voldoende
gedetailleerde beschrijving van de categorie is gegeven op basis van de fragmenten. Dit proces
wordt aangeduid als het axiaal coderen. Bij axiaal coderen wordt de loep gelegd op een kleiner
gebied. Er wordt een categorie in beeld gebracht door al het relevante onderzoeksmateriaal
eromheen te groeperen met behulp van het softwareprogramma. Vervolgens wordt er nagegaan
welke elementen er deel van uitmaken en hoe ze zijn gerelateerd.

Figuur 15. Proces van het axiaal coderen (bron: (Boeije, 2005)
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Het hart van alle inhoudsanalyse en tevens het belangrijkste instrument, is het
categorisatie systeem. Elke element dat geanalyseerd wordt moet worden gecodeerd, dat wil
zeggen toegekend aan een bepaalde categorie. De categorieën kunnen gezien worden als de
operationalisatie van de variabelen. Ze moeten dan ook expliciet, compleet en adequaat worden
gedefinieerd. Het categorisatie systeem moet worden vastgesteld voordat met codering wordt
begonnen (Groenen en Roosmalen, 2005).

In het softwareprogramma zijn daarom de

categorieën zoals hieronder aangegeven aangemaakt, gelijktijdig met het verwerken van de
teksten. De nummers van de categorieën zijn gelijk aan die aangemaakt in het
softwareprogramma.

Tabel 11
De aangemaakte categorieën voor dit onderzoek

1. Verantwoording

7. Transparantie

2. Ambtenarenapparaat

8. Belemmeringen

3. Consensus Oriented

9. Toegankelijkheid

4. Efficiëntie en effectiviteit

10. Betrokkenheid

5. Participatie

11. Herkenbaarheid

6. Responsiviteit

De uit de theoretische beschouwing afgeleide zeven externe effecten ‘verantwoording’,
‘responsiviteit’,

‘toegankelijkheid’,

‘betrokkenheid’,

‘herkenbaarheid’,

‘efficiëntie

en

effectiviteit’ en ‘transparantie’, als onderdeel van de onafhankelijke variabele ‘externe effecten
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nieuwe bestuursmodel worden hier als categorieën meegenomen. Verder is volgens de theorie de
categorie ‘transparantie’ niet alleen dat de overheid ‘open’ moet zijn over haar beleid, maar ook
de toegankelijkheid en responsiviteit met diverse betrokkenen moet blijven waarborgen. Onder
deze categorie kan dus ook iets gezegd worden over ‘participatie’ en ‘betrokkenheid’. Onder de
categorie ‘consensus oriented’ is het consult met belanghebbenden geregistreerd en het luisteren
naar belanghebbenden onder andere. Ook hier kan belangrijke informatie worden gehaald ten
aanzien van ‘participatie’ maar ook voor ‘betrokkenheid’. Tenslotte ligt ’herkenbaarheid’ (als
onderdeel van de onafhankelijke variabele) verspreid onder de categorieën transparantie,
‘consensus oriented’, ‘equity en inclusiveness’, ‘effectiviteit & efficiëntie’, en ‘verantwoording’.
De categorieën ‘effectiviteit en efficiëntie’, ‘consensus oriented’, ‘equity en
inclusiveness’ en ‘het ambtenarenapparaat’ bevatten tenslotte ook informatie die iets kunnen
zeggen over de twee moderatorvariabelen: ‘belemmeringen bij de implementatie’ en ‘perceptie
organizational commitment’.
In eerste instantie zijn er 105 codes geformuleerd voor dit onderzoek. Er bleek echter
sprake te zijn van overgebleven codes. De volgende stap in het onderzoek was daarom om door
verdere axiale en selectieve codering de codes te herformuleren en te organiseren. Sommige
codes zijn ondergebracht bij meer algemene codes, en de tekst is opnieuw gecodeerd volgens
deze indeling. Dit heeft een reductie opgeleverd tot 90 codes. Verder zijn de gekoppelde
categorieën geïntegreerd in een ‘verhaal’, een descriptieve vertelling over het centrale fenomeen
van het onderzoek met een ‘verhaallijn’ (de conceptualisering van het verhaal) (Glaser en
Laudel, 2013).

Hieronder een illustratie van de negen overgebleven coderingen voor de

categorie ‘verantwoording’ en het aantal bestanden waarin elk van de 90 overgebleven codes is
gebruikt.
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Tabel 12
Codering voor de categorie ‘accountability’

1. GBvV: Geen Belangstelling voor Verantwoording
2. GgOB: Geen goed Opgeleide Bestuurders (en
3.
4.
5.
6.
7.

GVA:
GviP:
MVA:
PhSN:
VA:

8. VhB:
9. VVV:

volksvertegenwoordigers)
Geen Verantwoording (willen) afleggen
Geen vertrouwen in Politici
Moet Verantwoording Afleggen
Politici hebben een slechte Naam
(de wil om) Verantwoording Af
(te)leggen
Verantwoording heel Belangrijk
Vorm van Verantwoording

Een belangrijk kenmerk van kwalitatief onderzoek dat ‘thick description’ wordt genoemd
wordt in de volgende paragrafen toegepast. Het empirische materiaal wordt op een verhalende
en gedetailleerde manier weergegeven, waardoor de relatie tussen de ruwe gegevens en de
interpretatie daarvan zichtbaar wordt, zodat deze controleerbaar en eventueel bekritiseerbaar is
(van Zwieten en Plochg, 2007).
Tabel 13
Het aantal bestanden waarin elk code voorkomt.
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4.3.2 DATA STRATIFICATIE
In kwalitatief onderzoek worden gegevens verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd die niet
zomaar in cijfers kunnen worden uitgedrukt. Deze gegevens houden verband met de
maatschappij en de opvattingen en gedragingen van de individuen die zich in die maatschappij
bewegen (Lucassen en Hartman, 2007). In paragraaf 4.4.1.2 zal besproken worden dat met het
softwareprogramma ‘R’ het mogelijk is het aantal bestanden weer te geven waar een bepaalde
code in voorkomt. Het vorenstaande maakt het mogelijk de codes bij de categorieën te
kwantificeren en zichtbaar te maken middels een staafdiagram. Met het eerdergenoemde is het
echter niet direct mogelijk om de verschillen in de groepen te visualiseren. Om dit mogelijk te
maken met de beschikbare data bij dit onderzoek, is de categorie ‘focusgroepen’ en de
deelnemers die apart zijn geïnterviewd, ondergebracht in zeven groepen passend bij hun
achtergrond. De deelnemers bijvoorbeeld die gecategoriseerd zijn onder ‘zelfstandige
ondernemers’ en ‘agrarische sector’ zijn ondergebracht in de categorie ‘private sector’. Als
zodanig zijn zeven groepen opgezet die gekruist kunnen worden met de codes. De codes hebben
op hun beurt een bepaalde betekenis en als zodanig kunnen de verschillen tussen de groepen
worden geïnterpreteerd. Hieronder wordt het gestapelde staafdiagram geïllustreerd met rechts de
kleurencode voor de groepen ‘NGO’, de ‘Boneriaanse Pers’, ‘oud-bestuurders’, de ‘private
sector’, de ‘vakbond’, de ‘pressie-groep’ en de groep van ‘Bekende Bonerianen’.

In het

codeboek worden de betekenissen van de codes beschreven. Bij de code ‘NlnB’ met nr. 68 (niet
luisteren naar belanghebbenden) in het gestapelde stafdiagram bijvoorbeeld hebben alle groepen
behalve die van de vakbond hiervan melding gemaakt. Dit kan betekenen dat de vakbonden
normaliter wel als een serieuze gesprekspartner door de overheid wordt gezien waar naar
geluisterd wordt.
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Tabel 14
Het gestapelde staafdiagram

Cul_17
Infr_45
OnW_81
Vei_101
GVA_40
PhSN_85
VVV_107
PdnT_82
NSBzT71
MvBM_64
MANP_55
GCC_29
EMBDT_20
PhAB_83
NBBS_65
EsbR_21
BNO_13
WIP_110
VMU_104
PvD_86
IPF_50
IoDB_47
GDP_31
NVBB_73
GFU_32
LnB_54
SGSN_90
AmP_7
AavM_4
AAFN_1
0
NGO

5
Bon_Pers

10
Oud_Bes

15
Priv_Sec

20

25
Vakbond

30
Pres_Grp

35

40

Bek_Bon
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4.4

UITKOMSTEN KWALITATIEF ONDERZOEK

In dit deel van het hoofdstuk wordt de interpretatie van de onafhankelijke variabelen
bediscussieerd in het licht van de theorie, waarna de bevindingen van het onderzoek naast de
theorie worden gelegd om hieruit conclusies te trekken.

4.4.1

VERANTWOORDING EN VERTROUWEN

De eerste codering voor de categorie ‘verantwoording’ is de code ‘geen belangstelling voor
verantwoording (GBvV)’ Hier wordt mee bedoeld dat in de perceptie van de respondent
bestuurders geen belangstelling hebben om verantwoording af te leggen. De volgende codes zijn
hieraan gerelateerd, en hebben betrekking op de stellingen dat bestuurders geen verantwoording
willen afleggen (GVA), dat bestuurders terdege verantwoording moeten afleggen (MVA) en dat
verantwoording afleggen heel belangrijk is (VhB).

Met betrekking tot de code ‘geen

belangstelling voor verantwoording (GBvV)’ brengt een respondent naar voren dat Bonaire nog
niet zover is dat verantwoording automatisch wordt afgelegd.

Tabel 15
Codering voor de categorie ‘accountability’
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De respondent is ook van mening dat als de overheid een plan presenteert, de bevolking
van Bonaire onvoldoende geïnteresseerd is in de inhoud en de vraag of bij de uitvoering de
doelstellingen van het plan daadwerkelijk zijn bereikt. Een andere respondent brengt naar voren
dat als de overheid bijvoorbeeld een voorlichtingssessie organiseert in een buurtcentrum om haar
beleid te verantwoorden, er onvoldoende interesse is waardoor het afleggen van verantwoording
als zodanig niet effectief kan plaatsvinden.
Wat betreft de code ‘geen verantwoording (willen) afleggen (GVA)’ brengt een ander
respondent naar voren dat de lokale overheid een grote verantwoordelijkheid heeft om
verantwoording af te leggen voor elk besluit dat genomen is op basis van het opgestelde en
algemeen bekengemaakte beleid. Hij is echter van mening dat de overheid de laatste jaren geen
enkele beleidsplan heeft gepresenteerd dat goedgekeurd is, en dat de beleidseffecten die
bijdragen aan het welzijn van de gemeenschap om de zes maanden worden toegelicht.
Over de code ‘moet verantwoording afleggen (MVA)’ zegt een geïnterviewde dat de
overheid uitleg moet geven over wat er bereikt is met een bepaald plan, inclusief het financiële
plaatje, zodat de bevolking zich een concreet beeld kan vormen over het functioneren van de
overheid als er in verkiezingen gestemd moet worden. Een andere geïnterviewde is van mening
dat de overheid de organisaties van tevoren informeert over haar plannen. Een respondent
verstaat onder verantwoording het feit dat de overheid duidelijk moet zijn middels een regeer- of
beleidsprogramma.
Met betrekking tot de stelling dat ‘verantwoording heel belangrijk (VhB)’ is een
meerderheid van de respondenten het erover eens dat verantwoording belangrijk is. Een
respondent stelt dat als de overheid haar verantwoordelijkheid draagt, zij automatisch gehoor
geeft aan wat leeft onder de bevolking. Een geïnterviewde vindt dat het voor een NGO zeer
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belangrijk is vooraf kennis te nemen van beleid en wijzigingen van beleid, zodat hierop
ingespeeld kan worden. Een ander is van mening dat verantwoording iets groots is, dat volledig
en niet gedeeltelijk gedragen moet worden. Een ander is van mening dat er gevoel moet zijn voor
verantwoording, omdat het besturen anders alleen wordt gedaan voor persoonlijk gewin. Met
deze houding wordt geen enkele vooruitgang geboekt. Een respondent vergelijkt de overheid
met een dagelijks bestuur van een associatie (eilandsraad). Het dagelijkse bestuur is in dienst
van de associatie en de associatie op haar beurt moet rekenschap afleggen aan de algemene
vergadering (de bevolking).
In dit onderzoek is verder gekeken naar hoe de manier van verantwoording door de
respondenten wordt ervaren, weergegeven in de code ‘vorm van verantwoording (VVV)’. Een
respondent is van mening dat de overheid de bevolking moet informeren door meer gebruik te
maken van de media en het frequenter horen van de organisaties. Een ander is de mening
toegedaan dat het college de eilandsraad moet informeren over bereikte beleidsresultaten en het
informatie in de media en op de website van de overheid moet publiceren. Een groot aantal
respondenten heeft de vraag opgevat als een verzoek om uit te leggen wat verantwoording
volgens hen inhoudt. Een respondent brengt bijvoorbeeld naar voren dat de overheid er zorg voor
dient te dragen dat schriftelijke vragen van burgers zo spoedig mogelijk beantwoord worden.
Een geïnterviewde vindt dat de overheid transparant moet zijn, maar licht niet toe wat dit voor
hem betekent. Een ander is van mening dat de overheid, net als tijdens een verkiezingscampagne,
de bevolking huis aan huis dient te informeren en uitleg te geven, danwel de buurthuizen
hiervoor te gebruiken. Hij is van mening dat dit systeem beter werkt omdat er zich veel
laaggeletterden onder de bevolking bevinden. Enkele respondenten benadrukken ook het belang
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van financiële verantwoording, al brengt een geïnterviewde naar voren dat er momenteel
financiële controle is middels het College financieel toezicht (Cft).
Het vertrouwen in de bestuurders is bij dit onderzoek impliciet ingebouwd in de vragen
of verantwoording belangrijk is, of de bestuurders luisteren naar de burgers en organisaties, of er
belangstelling is in de politiek en of het eilandsbestuur voldoende transparant is. In de analyse is
dit gecodeerd als ‘geen vertrouwen in politici (GVP)’ en ‘politici hebben een slechte naam
(PhSN)’. Er is echter slechts één respondent die aangegeven heeft dat de bevolking het
vertrouwen in politici heeft verloren. Hij baseert zich op de opkomst van de laatste verkiezingen
in vergelijking met de vorige. Wat betreft de stelling dat politici een slechte naam hebben is een
respondent de mening toegedaan dat politici een slecht voorbeeld zijn voor de jeugd, in die zin
dat politici er zijn om hun eigen zakken te vullen. Een geïnterviewde brengt naar voren dat
politici ervan beticht worden dat ze corrupt zijn, en vergeleken worden met een boevenbende.
Hij is de mening toegedaan dat de politici zelf niets ondernemen om van dit stigma af te komen.

4.4.1.2 KWANTIFICEREN CATEGORIE VERANTWOORDING
Zoals eerder gesteld faciliteert de softwareprogramma kwalitatieve tekstanalyse door de data te
organiseren, classificeren en te coderen en interpretaties toe te voegen. Met het programma is het
ook mogelijk het aantal bestanden weer te geven waar een bepaalde code in voorkomt. Het
vorenstaande maakt het mogelijk de codes bij de categorie ‘verantwoording’ te kwantificeren en
zichtbaar te maken middels een staafdiagram. Onderstaand illustreert de grafische weergave van
de frequentieverdeling van de data. De codes met de rode balken vertegenwoordigen het concept
dat negatief bijdraagt aan de categorie verantwoording. Hoe kleiner het aantal des te sterker de
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categorie zal zijn. Aan de ander kant zijn er drie concepten in blauw aangegeven die positief
bijdragen aan de categorie.
Wat opvalt is dat 33% van mening is dat er geen goed opgeleide bestuurders en
volksvertegenwoordigers (GGOB) zijn en 14% de mening is toegedaan dat bestuurders geen
verantwoording willen afleggen (GVA) en hetzelfde aantal geen vertrouwen heeft in politici
(GviP). Een meerderheid van 86% van de respondenten is van mening dat verantwoording moet
worden afgelegd (MVA) en 72% vindt dat verantwoording heel belangrijk is (VhB).

Tabel 16
Aandeel codering voor de categorie ‘verantwoording’
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Codering

Uit tabel 14 valt op te maken dat de groep van bekende Bonerianen, de Private Sector en de
Ngo’s een grote bijdrage hebben in het gestelde dat verantwoording moet worden afgelegd
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(MVA). Bijna alle respondenten hebben tenslotte blijk gegeven het concept verantwoording
(VVV) te begrijpen.
Positief is het feit dat bijna alle respondenten het begrip verantwoording in deze context
begrijpen (VVV), maar de categorie wordt gedrukt door het feit dat 72% van de respondenten
vindt dat er verantwoording moet worden afgelegd (MVA). Al geeft 14% expliciet aan dat geen
verantwoording wordt afgelegd, is dit toch een indicatie dat in de uitvoering één en ander
verbeterd moet worden vooral als 72% van de respondenten aangeeft dat het afleggen van
verantwoording heel belangrijk is.

4.4.2 RESPONSIVITEIT
De eerste codering voor de categorie ‘responsiviteit’ is de code ‘behartigen belang stakeholders
(BBS)’, gevolgd door de code ‘niet behartigen belang stakeholders (NBBS)’. Een respondent
geeft te kennen dat de volksvertegenwoordigers voor de volle 100% zijn meegegaan in een
belangrijk verzoek van een naamloze vennootschap. Een andere respondent geeft echter aan dat
in de afgelopen dertig jaar de overheid geen aandacht heeft geschonken aan de agrarische- en
landbouwsector, en dat de boeren diep teleurgesteld zijn en intussen hun ‘kunuku’s’
(landbouwgrond) hebben verlaten.
Verder blijkt dat de volksvertegenwoordigers een belangrijke rol spelen, omdat zij
degenen zijn die naar het volk moeten luisteren en de knelpunten bij de eilandsraad moeten
voordragen, die dan vertaald worden naar regelingen ten gunste van de bevolking. Een
respondent wijst op het feit dat het de volksvertegenwoordigers zijn die besluiten maken
aangaande de begroting, en als zodanig iets kunnen doen aan de behoefte van de burger. Het
blijkt echter ook dat de overheid niet reageert op ideeën en denkwijzen van organisaties, wat
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leidt tot teleurstelling en het slecht functioneren van personen en organisaties in de maatschappij.
Een respondent wijst op het feit dat de gedeputeerde belast met een bepaalde portefeuille geen
initiatief toont met betrekking tot de inhoudelijke aspecten van zijn portefeuille.

Tabel 17
Codering voor de categorie ‘responsiviteit’

Geïnterviewden brengen verder naar voren dat het moeilijk is om een afspraak te maken met de
bestuurders of volksvertegenwoordigers, waarbij geconcludeerd wordt dat de toegang tot deze
personen niet goed geregeld is. Ook de bereikbaarheid van bestuurders wordt genoemd.
Respondenten klagen dat ze negen à tien keer bellen, en nog de telefoon niet wordt opgenomen.
Een respondent geeft verder aan dat de bestuurders het altijd druk hebben en niet reageren op
uitnodigingen van zijn organisatie. Respondenten concluderen dat er een kloof is tussen de
bevolking en bestuurders die een toenadering verhindert. Ze zijn van mening dat de overheid het
spreekuur moet herinvoeren, zodat burgers en organisaties de kans krijgen om hun ideeën,
behoeften en tekortkomingen naar voren te brengen. Voor de gedeputeerden moet er een speciale
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dag en tijd worden ingevoerd om burgers te ontvangen. Een geïnterviewde brengt naar voren dat
de bestuurders denken almachtig te zijn en niet naar de bevolking te hoeven luisteren. Verder
wordt gesteld dat de bestuurders met oneigenlijke taken bezig zijn, waardoor er geen tijd is om
de burgers aan te horen. Een respondent is van mening dat de overheid een proactieve houding
moet aannemen, en zelf in contact moet treden met organisaties om te bekijken hoe de service
aan de bevolking kan worden verbeterd.
Op de vraag wat er zoal gedaan wordt om de responsiviteit te vergroten antwoorden de
respondenten dat men als organisatie sterk moet staan en zelf met de benodigde acties moet
komen om de doelstellingen te halen. Men moet gewoon blijven aandringen. Een ander brengt
naar voren dat men creatief moet zijn, en wat betreft projecten synchronisatie met bestuurders
moet zoeken om aandacht te krijgen. Een andere respondent geeft aan dat hij proactief handelt
en echt niet op de overheid gaat zitten wachten. Als er echter geld vanuit het buitenland moet
worden overgemaakt moet dit via de overheid, en als het niet conform de regels wordt bestemd
dan belanden de middelen niet waar ze moeten zijn. Sommige organisaties brengen naar voren
dat men ervoor moet zorgen dat jaarverslagen in orde zijn en dat bij presentaties hiervan
bestuurders moeten worden uitgenodigd, zodat zij kennis kunnen nemen van de activiteiten van
de organisatie. Verder suggereert een respondent dat er aandacht besteed moet worden aan de
plannen die opgemaakt zijn maar nooit zijn uitgevoerd. Hij wenst dat er onderzocht wordt
waarom deze plannen nooit zijn uitgevoerd. Als laatste is gesteld dat politici de burgers horen,
maar dat dit iets anders is dan luisteren, gezien hun eigen politieke agenda. Een respondent is van
mening dat politiek voor het grootste deel wordt bedreven voor het nastreven van eigen doelen.
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4.4.2.1 KWANTIFICEREN CATEGORIE RESPONSIVITEIT
Het kwantificeren van de categorie responsiviteit op de wijze zoals in voorgaand paragraaf
omschreven levert onderstaand tabel op. Bij de categorie van responsiviteit valt de lage scores
op en zijn bijvoorbeeld evenveel respondenten (5%) van meningen dat de overheid de belangen
van stakeholders behartigt (BBS) maar ook niet behartigt (NBBS) en is alleen 5% van mening
dat eilandraadsleden een belangrijke rol spelen (ESbR). Alleen de Ngo’s is deze mening
toegedaan. Verder is ruim 19% van mening dat de bestuurders moeilijk bereikbaar zijn (BzMB)
en 14% is de mening toegedaan dat politici andere belangen hebben (PHAB).

Tabel 18
Aandeel codering voor de categorie ‘responsiviteit’

Responsiviteit
20%
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10%
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codering

Responsiviteit aangeduid als het gestelde dat de overheid open moet blijven voor de nieuwe
ideeën en de behoeften. In Nederlandstalige wetenschappelijke literatuur vindt men zowel een
definitie waarin de nadruk wordt gelegd op de openheid van een overheid met haar omgeving
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(Van Enckevort en Derksen, 1998), als een definitie waarin responsiviteit wordt omschreven als:
‘de mate waarin de beoogde doelstellingen zijn gehaald in overeenstemming met de
oorspronkelijke wensen en voorkeuren van bijvoorbeeld burgers of bedrijven’ (Giraldo, 2010).
De lage frequentie op de onderdelen van negatieve concepten (rode balken) geeft een indicatie
dat de context van responsiviteit niet helemaal wordt begrepen, dan wel is er een indicatie dat
men zich kan vinden in het beleid van de overheid. Wel geeft 19% aan dat raad en het college
moeilijk bereikbaar is wat de categorie van responsiviteit negatief beïnvloedt. Dat het aantal van
negatieve concepten (rode balken) dominant is, kan geïnterpreteerd worden als dat de categorie
responsiviteit niet solide is, medegenomen het gegeven dat de belangen niet worden behartigd
(NBBS), twee keer groter is dan dat de belangen wel worden behartigd (BBS).
Uit analyse valt op te maken dat het de Ngo’s zijn die de mening zijn toegedaan dat men zelf
moet blijven aandringen (BmZA). De oud bestuurders, vakbonden en de pressie groep geven aan
dat politici andere belangen hebben (PhAB).

4.4.3 PARTICIPATIE
De eerste codering voor de categorie ‘participatie’ is de code ‘directe participatie besluitvorming
(DPB)’, gevolgd door de code ‘geen directe participatie (GDP)’.
Voor de eerste code zijn er geen uitspraken geregistreerd. Met betrekking tot de tweede code is
een respondent van mening dat er controlemechanismen opgezet moeten worden om na te gaan
of de boodschap de bevolking heeft bereikt. Zo kan worden nagegaan of participatie
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
Bij het thema ‘geen beïnvloeding op de besluitvorming (GIodB)’ brengt een respondent
naar voren dat hij geen invloed heeft op de besluitvorming, maar dat hij dit ook niet wenst omdat
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hij zich dan aan een politieke kleur zal verbinden. Twee andere respondenten zijn van mening
dat zij geen invloed hebben op de besluitvorming omdat er geen participatie is, en een andere
respondent brengt naar voren dat zijn organisatie geen invloed heeft zonder dit nader toe te
lichten. Aangaande de invloed op de besluitvorming (IodB) is een respondent van mening dat op
het vlak van cultuur en erfgoed zijn organisatie door de overheid naar voldoening gehoord wordt
en dat er invloed is op de besluitvorming inzake cultuur en erfgoed. Een respondent die als expoliticus gecategoriseerd kan worden is de mening toegedaan dat hij invloed heeft op de
besluitvorming omdat hij onderdelen hiervan terugziet in de door de raad aangenomen moties.
Twee respondenten hebben invloed op de besluitvorming gezocht door creatief hiermee om te
gaan (IopBdCC). Door zowel de wijze van denken van de politici en bestuurders als de relevante
regels te doorgronden wordt geprobeerd invloed uit te oefenen. Een van de respondenten is van
mening dat op deze manier zijn organisatie het belang van de bevolking beter kan blijven dienen
dan door een directe confrontatie te zoeken met de politici en bestuurders. Met betrekking tot
het thema ‘geen interesse in politiek (GIP)’ geeft een respondent aan dat de inwoners van
Bonaire niet geïnteresseerd zijn in de politiek. Op de vraag waarom dit is antwoordt hij dat de
politieke kleur dominant is, en niet de capaciteit van iemand. Een andere respondent is van
mening dat er geen interesse is en er een fobie is voor het bespreken van politiek. Een
geïnterviewde brengt naar voren dat het systeem (de structuur) dermate problematisch is dat de
bevolking zich van de politiek heeft vervreemd en een andere geïnterviewde is van mening dat
de politiek niet inspireert en er een apathie is wat betreft de politiek. Een respondent is de
mening toegedaan dat voldoende transparantie niet alleen in de schoenen van de overheid of
politici geschoven moet worden, maar dat de bevolking ook niet genoeg interesse toont voor de
politiek.
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Tabel 19
Codering voor de categorie ‘participatie’

Een andere respondent wijt dit aan het feit dat er geen continuïteit is in wat er door de
politici naar voren wordt gebracht, en een andere geïnterviewde is van mening dat de jeugd geen
vat heeft op de ontwikkelingen aangaande de staatkundige structuur.
Over de interesse in de politiek merkt een respondent op dat hij niet gebonden is aan een
politieke kleur, maar dat hij wel de politieke ontwikkelingen op het eiland volgt. Een ander is
van mening dat de verkeerde perceptie wordt gecreëerd dat iemand financieel stabiel moet zijn
om de politieke arena te betreden. Een ander observeert dat de interesse fluctueert, en alleen een
groei vertoont rondom de verkiezingen en vervolgens weer daalt. Deze respondent heeft het
echter over de politici en aankomende politici en niet over de interesse vanuit de bevolking. Om
verandering te bewerkstelligen moet de overheid volgens een respondent meer informatie geven
(aangaande participatie) om de interesse in een transparante overheid verder te verhogen.
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Een respondent is van mening dat de overheid de bevolking erop moet wijzen dat het de
eilandraadsleden zijn die informatie nodig hebben, en zich bewust moeten zijn van de
zorgpunten in de gemeenschap, zodat oplossing hiervoor door de gedeputeerden kunnen worden
uitgevoerd. Participatie via dialoog wordt ook aangemerkt als een positieve ontwikkeling. Dit
wordt door een respondent gesignaleerd bij de ontwikkeling dat er overleg heeft plaatsgevonden
tussen de overheid en vertegenwoordigers van de vakbonden en werkgevers. Een andere
respondent heeft deze ontwikkeling ook opgemerkt, en brengt verder naar voren dat in die setting
geëvalueerd kan worden of de overheid daadwerkelijk naar de organisaties luistert. Een andere
respondent is hier huiveriger over, omdat volgens hem de overheid niet gebonden is aan wat er in
de dialoog is afgesproken.
Participatie via de leden van de eilandsraad wordt ook overwogen omdat het voorgaande
moeilijker te bewerkstelligen is via de bestuurders. Een andere respondent is ook van mening dat
de eilandsraad benaderd moet worden om meer participatie te bewerkstelligen. Participatie via
meningsuiting of sociale media in combinatie met contacten met een ambtenaar wordt door
enkele respondenten gezien als instrument om aandacht te krijgen voor hun projecten. Hun
denkwijze komt hierdoor onder de aandacht, waardoor mogelijk veranderingen worden
aangebracht in projecten. Als laatste wordt participatie middels pressiegroepen ook door enkele
respondenten omarmd om aandacht ergens op te vestigen en doelstellingen te bereiken.

4.4.3.1 KWANTIFICEREN CATEGORIE PARTICIPATIE
Het kwantificeren van de categorie participatie op de voorgaande wijze levert onderstaand tabel
op. 29% van de respondenten is van mening dat het lokale bestuur geen interesse heeft in
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participatie (van besluitvorming) en 24% is de mening toegedaan dat de overheid toch meer
informatie moet geven aangaande het concept van participatie.

Tabel 20
frequentie voor de categorie ‘participatie’
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Eenzelfde aantal pretendeert dat ze wel invloed hebben op de besluitvorming (IodB) maar 29% is
van mening dat zij geen invloed heeft op de besluitvorming (GIodB). Wat opvalt is dat 33% van
mening is dat er interesse is in de politiek (IP) maar aan de ander kant er weinig interesse (WIP)
tot geen interesse (GIP) is in de politiek. Deze laatste twee vormen gezamenlijk 62%. 10% van
de respondenten zegt dat de interesse in de politiek fluctueert en eenzelfde aantal is van mening
dat politiek niet wordt begrepen. De geanalyseerde tekst zelf wijst uit dat een respondent de
mening heeft dat politiek door de bevolking niet wordt begrepen, maar als dat eenmaal het geval
is, de participatiegraad zal toenemen.
Wat hier opvalt is de geen interesse in de politiek (GIP) en weinig interesse in de politiek
(WIP). Gecombineerd levert dit een combinatie op van 62% van respondenten die van mening is
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dat er geen of weinig interesse is in de politiek. Een meerderheid die van mening is dat er geen of
weinig interesse is op de manier hoe het eiland wordt bestuurd. Als zodanig is er een indicatie
dat participatie aan de lage kant is als er weinig of geen belangstelling is voor de politiek. Aan de
andere kant vindt 33% van de respondenten dat er zeker wel interesse is in de politiek. Dit feit is
niet vreemd gezien de samenstelling van de verschillende focusgroepen. Gezien hun specifieke
doelstellingen hoort interesse in de politiek er automatisch bij. Hierdoor is 19% van de
respondenten ook in staat invloed uit te oefenen op besluiten die worden genomen. Aan de
andere kant zegt 29% van de respondenten dat ze geen invloed heeft op de besluitvorming. In het
algemeen kan gesteld worden dat reële participatie hapert vooral gezien het feit dat 19% dit wil
afdwingen via pressie (VP). Wordt naar de uitschieters van voorgaand tabel gekeken (WIP en
IP) in combinatie met de gegevens van voorgaand staafdiagram, dan kan gesteld worden dat het
de private sector en de vakbonden zijn die de mening is toegedaan dat er weinig interesse is in de
politiek. Aan de andere kant zijn het de groep van bekende Bonerianen en de private sector die
stellen dat er wel interesse is in de politiek (IP).

4.4.4 TRANSPARANTIE
De eerste codering voor de categorie ‘transparantie’ is de code ‘volgens wet en regelgeving
(VW&R)’, gevolgd door de code ‘info makkelijk beschikbaar (IMB)’. Wat opvalt is dat voor de
code ‘info makkelijk beschikbaar (IMB)’ er geen associaties zijn opgetekend. Met betrekking tot
‘info niet makkelijk beschikbaar’ stelt een respondent dat ondernomen acties door de overheid
zichtbaar moeten worden gemaakt voor de bevolking. Bij het thema ‘gebrek aan info’ brengt een
respondent naar voren dat de overheid de taak heeft zich te verantwoorden maar dat er geen
informatie aan de bevolking wordt gegeven. Een andere respondent wijst op het feit dat er geen
communicatie is, dat er niet wordt gecommuniceerd en dat de overheid niet consistent en in
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evenwicht is, waardoor er twijfel bij de bevolking ontstaat. Een geïnterviewde geeft te kennen
dat de overheid wijzingen in de begroting aanbrengt (snijdt in de begroting) zonder de bevolking
hierover te informeren. Andere respondenten zijn van mening dat de overheid de bevolking moet
informeren over het referendum en over het thema autonomie als hiervoor wordt gekozen. Er is
elke dag informatie die met de bevolking gedeeld kan worden.
Er zijn geen associaties geconstateerd met betrekking tot het thema ‘maakt acties
publiekelijk bekend (MAP)’. Voor haar tegenpool ‘maakt acties niet publiekelijk bekend
(MANP)’ wordt echter opgetekend dat de overheid niets publiceert en dat besluitvormingsprocessen veranderd moeten worden. De respondent is van mening dat als de overheid zich aan
de regels houdt, het publiek geïnformeerd wordt over de genomen besluiten waardoor de
processen transparant worden. Een geïnterviewde brengt naar voren dat besluiten via de radio en
krant bekend gemaakt moeten worden. Een andere respondent is van mening dat de perceptie
niet overeenkomt met wat er beloofd is, waardoor een beeld van een niet-transparante overheid
ontstaat. Met betrekking tot de manieren waarop de overheid haar besluiten of acties bekend
maakt merkt een respondent op dat de website van de overheid niet regelmatig wordt bijgewerkt.
Een ander is van mening dat er verschillende manieren zijn waarop de overheid de burger
kan informeren, zoals een website, een dialoog met vakbonden, radio- en televisieprogramma’s,
een informatieloket en andere moderne media van communicatie. Ook een andere respondent is
van mening dat de overheid haar acties ook op TV bekend moet maken.
Een laatste respondent wenst juist weer terug in de tijd te gaan naar de situatie waarin de
overheid via kranten en via de publicatiekast bij het kantoor van het bestuurscollege haar
informatie bekend maakt. Wat betreft het bekendmaken van acties zijn enkele respondenten van
mening dat de overheid de gevolgen van het niet op tijd reageren niet ondervangt.

132

Tabel 21
Codering voor de categorie ‘transparency’

Besluiten worden genomen zonder dat er uitleg wordt gegeven en zonder dat de burger de kans
wordt gegeven om er iets tegen in te brengen. Dit gebeurt vooral wanneer een besluit financiële
gevolgen heeft voor de burger. Een respondent brengt naar voren dat zelfs de pers klaagt over
gebrek aan informatie over besluiten van de overheid, en dat informatie pas wordt gegeven als de
besluiten zijn genomen. Een andere respondent wijst ook op het feit dat besluiten worden
genomen en dit hierna pas in de media bekend wordt gemaakt. Pas als alles rond is wordt de
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bevolking op de hoogte gesteld. Een respondent is van mening dat de overheid na 10 oktober
2010 alles moet publiceren, maar dat dit nog niet het geval is.
Op de vraag of processen binnen de overheid wel transparant zijn wordt door een
respondent geantwoord dat sommige processen op het vlak van economische zaken, ruimtelijke
ordening en milieu correct verlopen. Een andere respondent is de mening toegedaan dat
overheden veel energie investeren in een bepaald project, maar dat dit teniet wordt gedaan door
een gebrek aan goede communicatie tussen aankomende en vertrekkende overheden.
Verder is opgetekend dat respondenten van mening zijn dat politici continu bezig zijn met de
volgende verkiezingen en niets ondernemen aangaande transparantie en communicatie met de
burger. Politici hebben geen tijd voor communicatie met de bevolking en zijn altijd bezig met
zichzelf. Een respondent is van mening dat het de primaire taak is van de eilandsraad om het
college erop te wijzen dat er meer transparantie moet worden betracht. Een respondent wijst op
het feit dat in weerwil van het dualisme, de oude gewoonte niet is verdwenen en dat de leden van
de eilandsraad partijgebonden zijn en niet snel hiervan zullen afwijken.

4.4.4.1 KWANTIFICEREN CATEGORIE TRANSPARANTIE
Het kwantificeren van de categorie transparantie op de voorgaande wijze levert onderstaand tabel
op. Wat bij deze gegevens opvalt is dat 33% van de respondenten van mening is dat de overheid
het publiek op een structurele wijze moet informeren (IBdOI) en niet minder dan 38% van
mening is dat het besluitvormingsproces van de overheid niet transparant is (NSPzT) en 19% is
van mening dat de overheid niet transparant is. Toch vindt alleen 14% dat de eilandsraad het
college moet dwingen tot meer transparantie (EmBdT). 10% van de respondenten vindt dat
politici niets doen ten behoeve van meer transparantie (PdnT) en 14% is de mening toegedaan
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Tabel 22
frequentie voor de categorie ‘transparency’

Transparantie
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

codering

dat de politici geen communicatie hebben met de bevolking. Tenslotte vindt 5% van de
respondenten dat de leden van de raad niet zonder last stemmen.
Ook hier valt op dat er veel negatieve concepten zijn wat een indicatie is dat de categorie
transparantie problematisch is. Vooral als geconstateerd kan worden dat bijna de helft van de
respondenten van mening is dat de overheid niet of niet volledig transparant is en 38% van
mening is dat de overheid geen continue communicatie heeft met de burgers(GCC)
gecombineerd met acties die niet publiekelijk bekend worden gemaakt (MANP).
Worden de uitschieters van voorgaand tabel bekeken in combinatie met voorgaand staafdiagram
dan valt te constateren dat het aspect dat de overheid niet transparant is (OnT) worden
toegeschreven aan de Ngo’s en de vakbonden. Dat de overheid sommige van haar besluiten
publiekelijk bekend maakt (MsBPB) kunnen alleen de private sector en de groep van bekende
Bonerianen zich hierin vinden.
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4.4.5

EQUITY & INCLUSIVENESS

De eerste codering voor de categorie ‘equity & inclusiveness’ is de code ‘eerlijkheid (EER)’,
gevolgd door de codes ‘gebrek aan politiek leiderschap (GaPL)’ en ‘scholing maatschappelijk
politieke thema’s (SMPT)’. De term ‘eerlijkheid’ staat in dit onderzoek voor de kans die
iedereen heeft om een issue over zijn of haar welzijn in de samenleving aan de kaak te stellen,
zonder gehinderd te worden door bijvoorbeeld sociale status, ras of religie.

Tabel 23
Codering voor de categorie ‘equity & inclusiveness’

Door de respondenten zijn geen enkele opmerkingen gemaakt die met deze thema’s
kunnen worden geassocieerd. Wel is een respondent van mening dat door gebrek aan goed
opgeleide bestuurders de interactie ten aanzien van de specifieke en voortdurende stroom van
kwesties in het publieke domein gebrekkig is en niet onderhevig aan de nodige veranderingen.
Hij is van mening dat in het onderwijs ‘politiek’ (hij bedoelt hiermee good governance) als vak
moet worden gegeven, zodat politici gekweekt worden die weten op welke manier de belangen
van de Boneriaanse bevolking het beste behartigd kunnen worden.
Met betrekking tot het onderdeel ‘equity & inclusiveness’ kan worden geconcludeerd dat
er een indicatie is van ‘governmental pervasiveness’ als een typisch kenmerk voor een kleine
gemeenschap. De overheid is formeel en informeel overal bij betrokken en al is er sprake van
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significante groeperingen binnen de samenleving, zijn er geen noemenswaardige conflicten. De
leden van de Boneriaanse gemeenschap voelen zich daarom verbonden met de overheid.

4.4.6

EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT

De eerste codering voor de categorie ‘efficiency & effectiveness’ is de code ‘geen follow Up
(GFU)’, gevolgd door de code ‘geen infrastructuur voor klachten en vragen (GIvK&V)’. Een
respondent brengt naar voren dat de overheid zelf een deadline stelt voor de aanvraag van
subsidie maar vervolgens lang over de besluitvorming doet, waardoor de organisatie in moeilijke
omstandigheden geraakt voor de uitvoering van haar diensten. Verder brengt een respondent naar
voren dat de overheid geen infrastructuur heeft waarmee burgers en organisaties vragen kunnen
stellen en issues naar voren kunnen brengen over de dienstverlening van de overheid.
Tabel 24
Codering voor de categorie ‘efficiëntie & effectiviteit’

Een geïnterviewde is de mening toegedaan dat het nog niet zover is dat de overheid zijn
organisatie als een partner ziet die structureel betrokken wordt bij de processen. Een ander is van
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mening dat de structuur al jaren statisch is en dat het echt tijd wordt om veranderingen aan te
brengen. Een andere respondent wijst op het feit dat in het recente verleden er weinig middelen
voorhanden waren, waardoor prioriteiten gesteld moesten worden. Een geïnterviewde wijst op
het feit dat zware posten zoals onderwijs en gezondheidszorg door Nederland zijn overgenomen,
waardoor de lokale overheid nu meer mogelijkheden heeft om haar taken naar behoren uit te
voeren.
Wat betreft de code ‘niet voldoen aan de behoefte van de belanghebbende (NVBB)’,
wordt opgemerkt dat zorgpunten weliswaar naar voren worden gebracht en door de overheid
worden genoteerd, maar dat er vervolgens niets meer mee wordt gedaan, al heeft dit verregaande
negatieve consequenties. Een andere respondent is van mening dat niet nagegaan wordt wat de
burger wenst, of wat het is dat de burger uitgevoerd wenst te zien. Voor de overige thema’s over
het voldoen aan de behoeften van de belanghebbenden (VBB) en het niet voldoen aan de
behoeften van de belanghebbende (VNBB) konden geen reacties worden vastgesteld.
De opmerkingen van de respondenten over het onderdeel ‘efficiëntie & effectiviteit’
leiden tot de conclusie dat de overheid niet in voldoende mate voldoet aan de behoefte van
belanghebbenden, en dus op inefficiënte wijze omgaat met de middelen die ze tot haar
beschikking heeft. Als gevolg hiervan kunnen instituten en de gemeenschap ontwricht raken,
waardoor een neiging naar privatisering en verpersoonlijking ontstaat en het publieksvertrouwen
wordt geschaad. Beleidskwesties worden dan niet benaderd vanuit het algemeen belang maar in
termen van de invloed op sleutelfiguren en primaire relaties.
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4.4.6.1 KWANTIFICEREN CATEGORIE EFFICIENTIE EN EFFECTIVITEIT
Het kwantificeren van de categorie efficiëntie en effectiviteit op de wijze zoals in paragraaf
4.4.1.2 omschreven levert onderstaand tabel op. Bij de categorie efficiëntie en effectiviteit is
29% van de respondenten van mening dat er geen follow up is op hun verzoeken.

Tabel 25
percentages voor de categorie ‘efficiëntie & effectiviteit’

Efficientie en effectiviteit
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
NMBGM

MBGM

GIvK&V

NVBB

GFU

codering

Het niet voldoen aan de behoefte van de belanghebbenden (NVBB) samen met de afwezigheid
van de benodigde faciliteiten voor klachten en vragen(GIvK&V) en samen met het niet voldoen
aan de behoefte van de belanghebbenden (NVBB), zijn goede indicatoren voor het concept
efficiëntie en effectiviteit. Samen vormt dit 33% van de respondenten die van mening zijn dat
het beter kan.
Het aspect van ‘geen follow up’ geven (GFU) is een uitschieter. Wordt dit nader geanalyseerd in
combinatie voorgaand staafdiagram , dan kan gesteld worden dat het de private sector is en de
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groep van bekende Bonerianen die de mening zijn toegedaan dat de overheid geen follow up
geeft.

4.4.7 PRIMAIRE TAKEN OVERHEID
De eerste codering voor de categorie ‘primaire taken overheid’ is de code ‘cultuur (Cul)’,
gevolgd door de code ‘financiën en economie (FIN)’. Opvallend is dat drie respondenten cultuur
aangeven als een primaire taak van de overheid. Het conserveren van het cultureel erfgoed wordt
als belangrijk aangemerkt, en een respondent wenst dat de overheid meer geld beschikbaar stelt
voor het behouden van het cultureel erfgoed gezien de oprukkende Nederlandse
cultuureigenschappen op het eiland. De respondenten geven ook aan dat economie, onderwijs,
gezondheidszorg en ouderenzorg primaire overheidstaken zijn. Een andere respondent geeft
verder aan dat voornoemde thema’s gebundeld moeten worden in een visie. Een ander is van
mening dat ook het stimuleren van de economie onder de primaire overheidstaken gerekend kan
worden. De respondenten leggen ook de nadruk op gezondheidszorg, het registreren van
patiënten met chronische ziektes en de zorg hiervoor, en het aanleggen van een database, alsook
het geven van informatie hierover. Verder vinden enkele respondenten dat er additionele fondsen
gezocht moeten worden voor de infrastructuur, en dat ook voor sport de benodigde infrastructuur
moet worden aangelegd. Een respondent brengt naar voren dat stagiaires ingezet moeten worden
om onderzoek te doen. Dit kan vertaald worden als het doen van onderzoek naar de verschillende
thema’s betreffende de genoemde primaire taken van de overheid, om op basis hiervan beleid te
formuleren. Verder wordt de sociale problematiek waaronder armoedebestrijding genoemd, en
wordt gesuggereerd dat gezorgd moet worden voor een effectief minimumloon waardoor
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alleenstaanden, minderbedeelden en gehandicapten op een acceptabele manier kunnen
rondkomen.

Tabel 26
Codering voor de categorie ‘primaire taken overheid’

Twee respondenten verwijzen naar de WolBES met betrekking tot de primaire taken van de
lokale overheid, en wijzen op het feit dat wij in een rechtsstaat wonen en er aan elke
(administratieve) overtreding van de wet gevolgen verbonden zijn. Ten slotte noemen enkele
respondenten het thema veiligheid als primaire taak van de overheid.
Een respondent is van mening dat zo snel mogelijk een oplossing gezocht moet worden
voor de zich alsmaar uitbreidende criminaliteit betreffende diefstal en drugs.
Over het onderdeel ‘primaire taken overheid’ kan worden geconcludeerd dat de
basisfeiten over de primaire taken van de overheid redelijk bekend zijn, maar dat geworsteld
wordt met de specifieke invulling hiervan. Een goed geïnformeerd publiek is cruciaal voor de
democratie. Betere kennis van processen en prestaties van de overheid leidt tot meer inzicht en
vertrouwen in de overheid (Grimmelikhuijsen en Porembescu, 2013).
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4.4.7.1 KWANTIFICEREN CATEGORIE PRIMAIRE TAKEN
Het kwantificeren van de categorie primaire taken op voorgaand wijze levert onderstaand tabel
op. 38% en 43% van de respondenten noemt onderwijs (OnW) en sociale aangelegenheden (Soc)
als primaire taken van de overheid en 19% de traditionele taken van de overheid zoals financiën
(FIN), gezondheidszorg (Ghz) en infrastructuur.

Tabel 27
Percentages voor de categorie ‘primaire taken overheid’
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Wat opvalt is dat veiligheid (Vei) ook wordt meegenomen al is dit geen taak van de lokale
overheid. Verder geeft 19% van de respondenten er blijk van dat ze goed op de hoogte is van de
taken van de overheid door naar de Wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba
(WolBES) te verwijzen. In de WolBES staan inderdaad de regels met betrekking tot regels en
taken van de openbare lichamen.
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4.4.8

CONSENSUS-ORIENTED

De eerste codering

voor de categorie ‘consensus-oriented’ is de code ‘consult met

belanghebbenden (CmB)’, gevolgd door de code ‘geen consult met belanghebbenden (GCmB)’.
Wat opvalt is dat geen enkele respondent dit thema naar voren heeft gebracht. Wel is een
respondent van mening dat er naar zijn organisatie wordt geluisterd (LnB), maar dat dit is omdat
het een apolitieke organisatie betreft. Een andere respondent geeft aan dat politici hem voor
advies benaderen, maar hij kan niet zeggen of hieraan gevolg wordt gegeven. Een zestal
respondenten is echter de mening toegedaan dat de overheid naar de belanghebbenden moet
luisteren.

Tabel 28
Codering voor de categorie ‘consensus-oriented’

Een geïnterviewde brengt naar voren dat zijn organisatie de overheid voorziet van informatie in
de vorm van rapporten en jaarverslagen, maar dat er geen feedback wordt ontvangen. Een ander
stelt dat de overheid na de verkiezingen met de relevante stakeholders moet overleggen om tot
een regeerprogramma te komen, terwijl een andere respondent van mening is dat de overheid het
te druk heeft om op een continue basis te luisteren naar organisaties en de burgers. Een
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respondent zegt in dit kader dat de overheid het beste haar intenties bekend kan maken zodat zijn
organisatie hierop kan inspelen.
De opmerkingen van de respondenten aangaande het begrip ‘consensus-oriented’ leiden
tot de conclusie dat de kleine samenleving van Bonaire gekarakteriseerd wordt door een
meerderheid van primaire relaties.

4.4.8.1 KWANTIFICEREN CATEGORIE CONSENSUS ORIENTED
Het kwantificeren van de categorie consensus oriented onderstaand tabel op. Consensus oriented
is ook een karakteristiek van good governance. Goed bestuur vereist overleg om de verschillende
belangen van stakeholders te kunnen begrijpen om zo tot een brede consensus te komen in het
beste belang van de hele stakeholdersgroep zodat dit op een duurzame en prudente wijze kan
worden bereikt (GovernancePro, 2010).
Tabel 29
Percentages voor de categorie ‘consensus-oriented’
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Wat hier meteen opvalt is dat 57% van de respondenten de mening is toegedaan dat de overheid
niet naar de belanghebbenden luistert (NlnB) en 38% van mening is dat de overheid de plicht
heeft naar de belanghebbenden de luisteren(MlnB). Uit het vorenstaande in combinatie met het
staafdiagram kan worden opgemaakt dat het vooral de Ngo’s en de private sector zijn die er last
van hebben dat de overheid niet naar hen luistert.

4.4.9 HET AMBTENARENAPPARAAT
Openbaar bestuur is mensenwerk, en de kwaliteit daarvan hangt in hoge mate af van de
professionele permanente bestuurders: de ambtenaren. Zoals eerder is gesteld brengt het karakter
van het openbaar bestuur met zich mee dat burgers zich in veel gevallen niet kunnen onttrekken
aan het handelen van overheidsorganisaties: ze kunnen die organisaties niet vermijden en zijn
ervan afhankelijk. Zoals reeds gesteld moet goed bestuur onder andere in ambtenaren tot
uitdrukking komen. Met andere woorden, de waarneming door de burger van de persoonlijke
betrokkenheid van een individuele ambtenaar bij zijn organisatie heeft een effect op de ervaring
door de burger van de mate van GG van de overheid, en komt tot uitdrukking in de ervaring van
goede of slechte dienstverlening, effectiviteit en efficiency van de overheid. Deze paragraaf
onderzoekt daarom de tweede moderatorvariabele ‘perceptie organizational commitment’.
De eerste codering voor de categorie ‘ambtenarenapparaat’ is de code ‘ambtenarenapparaat
functioneert niet (AAFN)’ gevolgd door ‘ambtenarenapparaat functioneert niet goed (AAFNG)’.
Een respondent is van mening dat de overheid onzeker is, geen visie heeft en niet wordt
geadviseerd over de organisatie van de respondent. Een ander is van mening dat de overheid time
management moet toepassen om het eiland Bonaire beter te administreren. Voor wat betreft het
niet functioneren van het ambtenarenapparaat wordt naar voren gebracht dat het
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overheidssysteem niet functioneert. Een geïnterviewde is de mening toegedaan dat de mentaliteit
van ‘meerdere – mindere’ niet meer van deze tijd is en dat de ambtenaren in collegiaal verband
met elkaar moeten werken. Wat betreft de verslechtering van het apparaat (AAV) wordt naar
voren gebracht dat de ambtenarij sterk achteruit is gegaan. In de jaren zestig was het een eer om
een ambtenaar te zijn. Dit werd gereflecteerd in de manier van kleden. Tegenwoordig
verschijnen ambtenaren op het werk met een T-shirt en spijkerbroek.
Wat opvalt is de reactie op de stelling dat ambtenaren afhankelijk zijn van een meerdere,
onder andere (leden van) het college (AaVM). Bij vier respondenten komt dit sterk naar voren.
Volgens een respondent worden de benodigde stukken aangeleverd maar door het uitblijven van
follow-up of goedkeuring van het college stagneert het proces. Volgens een respondent hebben
de ambtenaren goede intenties, maar de afhankelijkheid van een meerdere werkt demotiverend
en de passie voor het werk verdwijnt. Een andere respondent brengt naar voren dat als het in de
top van de organisatie niet goed gaat, dit in de lagere gelederen doorwerkt. Ambtenaren weten
niet wat er gaat gebeuren, er wordt met de overheid gecorrespondeerd maar niemand weet waar
de correspondentie precies terechtkomt, en er moet constant achter de ambtenaren aan worden
gezeten om te zorgen dat documenten getekend worden en een doorloop hebben.
Op de stellingen dat ambtenaren niet functioneren zoals het moet (AFzM), dat ze
beoordeeld moeten worden (AmB), dat ze proactief moeten zijn en niet gemotiveerd zijn (ANG)
zijn de volgende reacties gegeven: Een respondent geeft de ambtenaren van het openbaar
lichaam Bonaire een onvoldoende. Een ander is van mening dat functioneringsgesprekken met
de ambtenaren gehouden moeten worden, en dat eventueel sancties om de prestatie van het
apparaat te verbeteren. Een respondent wijst op het ontbreken van passie en motivatie van
ambtenaren, dat van invloed is op de dienstverlening aan de burgers. Twee geïnterviewden
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leggen een verband tussen de demotivatie en het ontbreken van passie bij de ambtenaren, het feit
dat de ambtenaren slecht betaald zijn, en het feit dat de overheid de laatste tijd in de secundaire
voorwaarden van de ambtenaren heeft gesneden.

Tabel 30
Codering voor de moderator variabele ‘Perceptie organizational commitment’.

Een geïnterviewde is van mening dat de ambtenaar proactief moet zijn, en dat ambtenaren zelf
bij een gedeputeerde moeten aankloppen om de benodigde informatie te verkrijgen over wat zich
afspeelt, zodat de juiste en correcte informatie aan de burger kan worden gegeven.
De stelling ‘sommige ambtenaren zijn gemotiveerd en sommige niet (SGSN)’ sluit aan
bij het voorgaande. Drie respondenten zijn van mening dat de ambtenaren goed opgeleid zijn en
kennis van zaken hebben. Het probleem is dat zij niet genoeg ruimte krijgen om naar behoren te
functioneren. Volgens de respondent is het gevolg hiervan dat de besten elders gaan werken en
het apparaat met de middelmatige ambtenaren blijft zitten. Een andere respondent wijst op het
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feit dat sommige ambtenaren door demotivatie geen enkele interesse meer hebben voor hun
werk. Verder geeft een respondent aan dat zijn interacties met ambtenaren (GrMA) goed is en
een ander geeft aan dat de service (SiS) van ambtenaren veel te wensen overlaat. Als voorbeeld
geeft hij aan dat documenten niet op hun bestemming aankomen of kwijtraken. Wel brengt hij
naar voren dat de service van ambtenaar tot ambtenaar varieert.
Wat betreft het ambtenarenapparaat kan worden geconcludeerd dat er een gebrek is aan
kwaliteit, en dat er een indicatie is van machtsongelijkheid binnen de samenleving. Dit uit zich in
angst voor autoriteit en zorgt ervoor dat ondergeschikten niet geneigd zijn leidinggevenden te
vragen rekenschap af te leggen. Het afhankelijk zijn van een meerdere zoals naar voren gebracht
kan ook geïnterpreteerd worden als van toepassing zijnde op de leidinggevenden. Het is een
indicatie dat bestuurders zich direct bemoeien met het werk van de leidinggevende. De
bestuurders lijken zich deze gedragsnorm te hebben aangeschaft, zoals gesuggereerd wordt door
de opmerkingen van respondenten over het stagneren van goedkeuringsprocessen bij het college
en de geconstateerde demotivatie bij de ambtenaren.

4.4.9.1 KWANTIFICEREN CATEGORIE AMTENARENAPPARAAT
Het kwantificeren van de categorie ‘ambtenarenapparaat’ levert onderstaand tabel op. Wat hier
uitspringt is het feit dat 52% van de respondenten van mening is dat de ambtenaren niet
functioneren zoals het moet (AFzM) en 38% vindt dat sommige ambtenaren wel gemotiveerd
zijn en sommige weer niet (SGSN). Van de voornoemde 52% die de mening is toegedaan dat
ambtenaren niet functioneren zoals het moet nemen de Ngo’s, de private sector en de groep van
bekende Bonerianen hier een groot deel voor hun rekening. Verder is 19% van mening dat het
ambtenarenapparaat niet functioneert (AAFN) en 19% is de mening toegedaan dat het
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ambtenarenapparaat niet goed functioneert. Wat opvalt is dat alleen 5% van mening is dat de
service slecht is maar gezien een meerderheid van de negatieve concepten, geeft dit een indicatie
dat een en ander dient te worden verbeterd voor wat betreft het ambtenarenapparaat.
Tabel 31
Percentages voor de categorie ‘ambtenarenapparaat’
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4.4.10 DE M-VARIABELE ‘BELEMMERING IMPLEMENTATIE’
In de voorgaande paragraaf is de eerste moderator variabele ‘perceptie organizational
commitment’ besproken. De tweede moderatorvariabele ‘belemmeringen bij de implementatie’
wordt in deze paragraaf onderzocht. Zoals reeds naar voren gebracht verandert een
moderatorvariabele het effect dat de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele heeft,
afhankelijk van de waarde van de moderator. De moderator verandert dus het effect van de
oorzaak-gevolgrelatie tussen de twee variabelen. In onderstaand tabel worden de belemmerende
factoren bij de implementatie van good governance op Bonaire geïllustreerd. In deze tabel zijn
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alle coderingen met een frequentie van minder dan drie weggelaten. Daarna is gekeken naar de
descriptie van de overige codes en zijn deze geclassificeerd als wel of geen belemmering.

Tabel 32
Opinie van respondenten over belemmerende factoren bij de implementatie van good governance

Als eerste in de orde van belemmerende factoren is het feit dat er geen interesse is in participatie
(GIP). Middels het staafdiagram kan worden nagegaan dat het vooral de oud bestuurders en de
vakbonden zijn die deze mening is toegedaan. Van het feit dat de overheid haar acties niet
publiekelijk maakt (MANP) zijn het de Ngo’s en de private sector die deze mening hebben en
het niet luisteren naar belanghebbenden (NlnB) nemen de Ngo’s, de private sector en de groep
van Bekende Bonerianen dit voor hun rekening.
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Er zijn zeventien coderingen overgebleven die volgens de literatuur aangemerkt kunnen worden
als een belemmering voor good governance (Dayanandan, 2013) (Hossen en Anwar, 2011).
Middels bovenstaand tabel is het echter moeilijk een verband te leggen tussen de categorieën. De
visuele translatie van datatabel naar een visuele structuur dient daarom plaats te vinden omdat de
wijze van representatie een meerwaarde ondervindt door visualisatie. Zoals omschreven door
MacKinlay, (1986) bestaan twee criteria om de ‘mapping’ van data naar visuele metafoor te
evalueren namelijk: expressiviteit en effectiviteit. Expressiviteit refereert naar de mogelijkheid
van de gekozen metafoor om visueel alle informatie over te brengen die men wil overbrengen.
Bij de kwalitatieve deel van dit onderzoek gaat het dan om de categorieën en de codes die aan
elk categorie verbonden zijn en een betekenis hebben. De effectiviteit zit in het gegeven dat met
de visualisatie een met onderzoek aangetoonde bijdrage wordt geleverd ter beantwoording van
de onderzoeksvraag.
De open-source softwareprogramma ‘The R Project for Statistical Computing’ (R)
faciliteert kwalitatieve tekstanalyse door de data te organiseren, classificeren en te coderen en
interpretaties toe te voegen. Met de software is het tevens mogelijk de data grafisch te
visualiseren met toepassing van het Fruchtermann-Reingold algoritme. De FruchtermannReingold algoritme is bruikbaar voor het visualiseren van grote ongerichte netwerken. Het biedt
de mogelijkheid de relatie aan te geven die tussen de knooppunten bestaan, door deze in dezelfde
omgeving te plaatsen. De knooppunten die geen directe relatie met elkaar hebben staan ver van
elkaar (Alencar, 2011).
Om de constructie van de fructermann-Reingold algoritme toe te lichten wordt
onderstaand tabel gemakshalve als voorbeeld genomen. In onderstaand figuur zijn 11 categorieën
aangemaakt waaronder ‘consensus oriented’ die als nummer 3 is genummerd.
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Figuur 16. De aangemaakte categorieën.

De categorie ‘consensus oriented’ staat in relaties met vier codes namelijk ‘Geen Consult met
Belanghebbenden (GCmB), ‘Luisteren naar Belanghebbenden (LnB), ‘Moet luisteren naar
Belanghebbenden (MlnB) en ‘Niet luisteren naar Belanghebbenden NlnB).
Tabel 33
Percentages voor de categorie ‘Consensus Oriented’
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De codes met de rode balken vertegenwoordigen het concept dat negatief bijdraagt aan de
categorie. De concepten die positief bijdragen aan de categorie zijn in blauw aangegeven.
Voornoemde wijze van relatering aan de codes is ook toegepast voor de categorieën 1 tot en met
7. Hierna is voor het concept ‘belemmeringen’ ook een categorie aangemaakt. Zeventien
coderingen zijn aangemerkt die een relatie hebben met het concept belemmeringen. Als laatste
zijn de categorieën 1 tot en met 8 geselecteerd en het programma de opdracht gegeven het geheel
te plotten in de layout van fructermann-Reingold. Het resultaat is te zien in onderstaand figuur.
Elk categorie wordt vertegenwoordigd door de gele kleur en ‘belemmeringen’ door de groene
kleur. Wat opvalt, is dat de meeste belemmeringen uit het kamp ‘transparantie’ blijken te komen
gevolgd door ‘responsiviteit’ en het ‘ambtenarenapparaat’. Verder valt het op dat de code ‘niet
luisteren naar de belanghebbenden (NLnB) uit de categorie ‘consensus oriented’ een
belemmering is alsook het gegeven dat men geen invloed heeft op de besluitvorming bij de
categorie ‘participatie’. Het gegeven vanuit de categorie ‘responsiviteit’ voor wat betreft het
komen met een structuur voor contact tussen burgers en bestuurders (KmSC) als belemmering is
ook een belangrijke constatering. Vooralsnog kan geconcludeerd worden dat in alle categorieën
belangrijke belemmeringen zijn te constateren die van (negatieve) invloed zijn op het
functioneren van het lokale bestuur.
Descriptief

kan worden gesteld dat de belemmering met de hoogste frequentie de

desinteresse is in participatie, en op de tweede plaats staan het niet luisteren naar
belanghebbenden en het niet publiekelijk maken van acties. De derde plaats wordt gedeeld door
negen factoren, waaronder de stellingen dat ambtenaren afhankelijk zijn van een meerdere
(onder andere het college) en niet gemotiveerd zijn, dat bestuurders moeilijk bereikbaar zijn, en
dat bestuurders en volksvertegenwoordigers niet voldoende opgeleid zijn.
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Figuur 17. Grafische visualisatie van de data met toepassing van het Fruchtermann-Reingold.

Als laatste in de rangorde staan factoren die betrekking hebben op besluiten en processen die niet
geheel transparant verlopen, een overheid die niet transparant is, de demotivatie van ambtenaren
en het ontbreken van een structuur voor contact tussen de overheid en de burgers.
Er is reeds aangegeven dat het kwalitatieve onderzoek uitgebreid wordt met een
kwantitatief onderzoek. Het toepassen van deze gemengde onderzoeksmethode verhoogt
namelijk de geldigheid van de bevindingen door triangulatie. Het concept ‘categorie’ is tevens
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reeds besproken en gesteld is dat volgens de theorie onder de categorie ‘transparantie’ iets
gezegd kan worden over ‘participatie’ en ‘betrokkenheid’. Onder de categorie ‘consensus
oriented’ kan belangrijke informatie worden gehaald ten aanzien van ‘participatie’ maar ook
voor ‘betrokkenheid’.

Figuur 18. Grafische visualisatie van de relatie tussen ambtenarenapparaat/verantwoording/toegankelijkheid en
belemmeringen.

Verder ligt ’herkenbaarheid’ verspreid onder de categorieën ‘transparantie’, ‘consensus oriented’
‘equity en inclusiveness’, ‘effectiviteit & efficiëntie’, en ‘verantwoording’. De categorieën
‘effectiviteit en efficiëntie’, ‘consensus oriented’, ‘equity en inclusiveness’ en ‘het
ambtenarenapparaat’ bevatten tenslotte ook informatie die iets kan zeggen over de twee
moderatorvariabelen: ‘belemmeringen bij de implementatie’ en ‘perceptie organizational
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commitment’. Met het vorenstaande in gedachte zijn drie extra categorieën in het
softwareprogramma

aangemaakt

met

name

‘toegankelijkheid’,

‘herkenbaarheid’

en

‘betrokkenheid’ en zijn codes aan deze categorieën toegewezen die een relatie hebben met deze
begrippen. Met andere woorden en zoals beschreven zijn bij de lezing zoveel mogelijk relevante
trefwoorden en afkortingen (de codes) bij de tekstsegmenten geplaatst. De segmenten worden
zoals reeds gesteld gelezen vanuit de onderzoeksvragen.
Is het de wens de relaties aan te geven bijvoorbeeld tussen de categorieën
‘toegankelijkheid’, ‘verantwoording’, ‘belemmeringen’ en het ‘ambtenarenapparaat’, dan kan dit
worden gevisualiseerd door het uitplotten en wordt bovenstaand figuur weergegeven. De rode en
blauwe kleuren zijn hier weggelaten maar wat opvalt is dat het concept ‘toegankelijkheid’ veel
belemmeringen ondervindt, precies om het feit dat deze twee concepten zeven knooppunten met
elkaar delen. Hoe minder knooppunten of beter gezegd geen gemeenschappelijke knooppunt
betekent geen directe relatie met elkaar. Voor wat betreft het concept verantwoording kan
geconstateerd worden dat dit beïnvloed wordt door het feit dat bestuurders

en

volksvertegenwoordigers niet goed opgeleid zijn. Er kan als zodanig nagegaan worden of er een
directe relatie is tussen de verschillende categorieën.

4.4.11 TOEGANKELIJKHEID, BETROKKENHEID & HERKENBAARHEID.

Zoals reeds hierboven naar voren gebracht zijn drie extra categorieën in het softwareprogramma
aangemaakt met name ‘toegankelijkheid’, ‘herkenbaarheid’ en ‘betrokkenheid’ en zijn codes aan
deze categorieën toegewezen die een relatie hebben met deze begrippen. Ook reeds naar voren
gebracht is dat volgens de theorie de categorie ‘transparantie’

niet alleen betekent dat de
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overheid ‘open’ moet zijn over haar beleid, maar ook toegankelijk en responsiviteit met diverse
betrokkenen moet blijven waarborgen. Onder deze categorie kan dus ook iets gezegd worden
over ‘participatie’ en ‘betrokkenheid’. Onder de categorie ‘consensus oriented’ is het consult
met belanghebbenden geregistreerd en het luisteren naar belang-hebbenden onder andere. Ook
hier kan belangrijke informatie worden gehaald ten aanzien van ‘participatie’ maar ook voor
‘betrokkenheid’. Tenslotte ligt ’herkenbaarheid’ (als onderdeel van de onafhankelijke variabele)
verspreid onder de categorieën ‘transparantie’, ‘consensus oriented’ ‘equity en inclusiveness’,
‘effectiviteit & efficiëntie’, en ‘verantwoording’.

Figuur 19. Grafische visualisatie van de relatie tussen ‘toegankelijkheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘herkenbaarheid’
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Gezien de onderzoeksvraag is het echter van belang iets te zeggen over de categorieën
‘toegankelijkheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘herkenbaarheid’ die onderdelen zijn van de
onafhankelijke variabele. Belangrijke informatie over voornoemde concepten ligt echter
verspreidt onder de overige categorieën. Als eerste heeft de onderzoeker naar de onderlinge
relaties gekeken die volgens de theorie aanwezig moeten zijn. Vorenstaand figuur illustreert
duidelijk dat de drie categorieën voornoemd een relatie met elkaar hebben en geen op zichzelf
staande concepten zijn. Uit het figuur is niet vast te stellen of de invloed van deze relaties van
positieve of negatieve aard is.

Figuur 20. Grafische visualisatie van alle bestaande relaties.

Het softwareprogramma is in staat om het totaal aan relaties te plotten en in een ovale vorm neer
te leggen zoals geïllustreerd in bovenstaand figuur. De aangemaakte categorieën voor dit
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onderzoek liggen rechts en zijn in de kleur geel aangegeven. Worden de drie categorieën
voornoemd vervolgens naar het midden verschoven dan wordt het duidelijk dat er relaties zijn
over het hele spectrum maar dat de kleur rood dominant is. Een duidelijk indicatie dat deze
externe effecten van het nieuwe bestuursmodel niet van de grond zijn gekomen. Volgens de
theorie kan worden geconcludeerd dat, gezien de indicaties van dit onderzoek, op dit vlak weinig
verandering is opgetreden in het functioneren van het lokaal bestuur.

Figuur 21. Grafische visualisatie van alle bestaande relaties met nadruk op drie categorieën.
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4.4.12 DE STAAFDIAGRAM EN DE FRUCTERNMANN-REINOLD ALGORITME
In deze paragraaf wordt het ‘ambtenarenapparaat’ als voorbeeld genomen. De

categorie

‘ambtenarenapparaat’ is reeds eerder gekwantificeerd en heeft onderstaand tabel opgeleverd.
Wat hier uitspringt, is het feit dat 52% van de respondenten van mening is dat de ambtenaren niet
functioneren zoals het moet (AFzM) en 38% vindt dat sommige ambtenaren wel gemotiveerd
zijn en sommige weer niet (SGSN). Van de voornoemde 52% die de mening toegedaan is dat
ambtenaren niet functioneren zoals het moet nemen de Ngo’s, de private sector en de groep van
bekende Bonerianen hier een groot deel voor hun rekening. Om in één figuur de invloed van de
verschillende groepen te illustreren wordt het staafdiagram en figuur 17 in één figuur
ondergebracht.
Tabel 34
Percentages voor de categorie ‘Ambtenarenapparaat’
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Figuur 22. De Staafdiagram samen met de Fruchtermann-Reingold algoritme’.
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Wordt gekeken naar de categorie ‘accountability’ dan kan worden vastgesteld dat de code ‘Vorm
van Verantwoording (VVV)’ (na de code VhB) een bijdrage heeft van alle groepen. Met groepen
wordt hier bedoeld ‘NGO’, de ‘Boneriaanse Pers’, ‘oud-bestuurders’, de ‘private sector’, de
‘vakbond’, de ‘pressie-groep’ en de groep van ‘Bekende Bonerianen’, die met een kleurencode
staan aangegeven in de staafdiagram. Aan de andere kant hebben wij de code ‘Politici hebben
een slechte naam (PhSN)’ waarbij alleen de groep ‘Bekende Bonerianen’ en ‘vakbond’ aan
bijdragen. Alle groepen vinden verantwoording heel belangrijk (VhB). Wordt de categorie
‘accoutability’ in figuur 17 bestudeert dan wordt geconstateerd dat er een code wordt gedeeld
met de categorie ‘belemmeringen. Deze code ‘Geen goed opgeleide Bestuurders (GgOB)’ wordt
gevoed door de ‘NGO’, ‘oud-bestuurders’, ‘private sector’ en ‘Bekende Bonerianen’. De drie
andere groepen met name ‘de Boneriaanse Pers’, de ‘vakbond’ en de ‘pressiegroep’ hebben hier
niet aan bijgedragen.
Bedoelde categorie is reeds als volgt gekwantificeerd: 33% is van mening dat er geen goed
opgeleide bestuurders en volksvertegenwoordigers (GGOB) zijn en 14% is de mening toegedaan
dat bestuurders geen verantwoording willen afleggen (GVA) en hetzelfde aantal heeft geen
vertrouwen in politici (GviP). Een meerderheid van 86% van de respondenten is van mening dat
verantwoording moet worden afgelegd (MVA) en 72% vindt dat verantwoording heel belangrijk
is (VhB). Door middel van bovenstaand figuur kan worden nagegaan welke groepen aan deze
gegevens hebben bijgedragen. Het vorenstaande is heel belangrijk omdat deze belangengroepen
in staat zijn om te beïnvloeden. Kennis en kunde hebben een relatie met ‘betere beïnvloeding’
wat ten bate kan komen van burgers en de democratie (Van Schendelen, 2017). Bovenstaand
figuur stelt de onderzoeker in staat een indicatie te krijgen door interpretatie, in samenhang met
de andere gegevens, of er sprake is van onwetendheid bij de groepen.
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4.5

CONCLUSIE

4.5.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk is een antwoord gezocht op de volgende vraag: ‘In welke mate ervaren de
maatschappelijke instellingen, de private sector, de pers en oud-bestuurders de invoering van een
nieuw bestuursmodel in het openbaar lichaam Bonaire als zodanig dat gesproken kan worden
van goed bestuur? Welke factoren zijn aan te wijzen als belemmerende variabelen?’ Centraal in
de analyse in deze paragraaf staat de systematische interpretatie van teksten in het licht van deze
onderzoeksvraag. Bepaalde passages in de teksten zijn met representerende sleutelwoorden
(codes) aangegeven. Door vervolgens deze codes te ordenen en te groeperen, verbanden te
leggen en patronen te herkennen wordt de tekst geabstraheerd en kan de theorie worden getoetst.
Een belangrijk kenmerk van kwalitatief onderzoek dat ‘thick description’ wordt genoemd
is reeds in de vorige paragrafen toegepast. Het empirische materiaal is op een verhalende en
gedetailleerde manier weergegeven waardoor de relatie tussen de ruwe gegevens en de
interpretatie daarvan zichtbaar is geworden, waardoor deze controleerbaar en eventueel
bekritiseerbaar wordt (van Zwieten en Plochg, 2007).
Een ander belangrijke stap in het onderzoek ligt in het feit dat met het
softwareprogramma het mogelijk is het aantal bestanden weer te geven waar een bepaalde code
in voorkomt. Het vorenstaande maakt het mogelijk de codes bij de categorieën te kwantificeren
en zichtbaar te maken middels een staafdiagram. Bij dit onderzoek zijn tevens zeven groepen
door stratificatie ontsproten die gekruist kunnen worden met de codes middels een
stapeldiagram. De codes hebben op hun beurt een bepaalde betekenis en als zodanig kunnen de
verschillen tussen de groepen zichtbaar worden gemaakt. Met het softwareprogramma is het
tevens mogelijk de data grafisch te visualiseren met toepassing van het Fruchtermann-Reingold
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algoritme. De data voor de Fruchtermann-Reingold algoritme is dezelfde data voor de
staafdiagrammen.
De Fruchtermann-Reingold algoritme is bruikbaar voor het visualiseren van grote
ongerichte netwerken. Het biedt de mogelijkheid de relatie aan te geven die tussen de
knooppunten bestaan, door deze in dezelfde omgeving te plaatsen. De knooppunten die geen
directe relatie met elkaar hebben staan ver van elkaar (Alencar, 2011). Bij dit onderzoek moet
het vorenstaande gelezen en geïnterpreteerd worden als volgt: geen gezamenlijke knooppunten,
geen directe relatie. De categorieën 1 tot en met 8 zijn geselecteerd en opdracht is gegeven aan
het programma het geheel te plotten in de layout van Fructermann-Reingold. Het resultaat is te
zien in figuur 17. De kleur rood in de staafdiagrammen vertegenwoordigt het concept dat
negatief bijdraagt aan de categorie en de blauwe een positieve bijdrage conform de theorie.
Voornoemde kleuren zijn ook overgebracht in de layout Fructermann-Reingold. Elke categorie
wordt vertegenwoordigd door de gele kleur en ‘belemmeringen’ door de groene kleur. Is de
kleur rood dominant in een bepaalde categorie, dan betekent dit dat in de externe effecten van
deze categorie geen significante verandering is waargenomen als gevolg van de invoering van
het nieuwe bestuursmodel. Vervolgens is gekeken naar de categorieën ‘toegankelijkheid’,
‘betrokkenheid’ en ‘herkenbaarheid’, omdat bij deze categorieën belangrijke informatie over
voornoemde concepten verspreid ligt onder de overige categorieën. Ook hier wordt
geconcludeerd dat geen significante verandering kan worden waargenomen. Volgens de theorie
hebben de externe effecten betrekking op de relatie tussen de lokale politiek en plaatselijke
samenleving. Als laatste is in figuur 22 het staafdiagram en figuur 17 in één figuur
ondergebracht. Voornoemd figuur stelt de onderzoeker in staat een indicatie te krijgen door
interpretatie, in samenhang met de andere gegevens, of er sprake is van onwetendheid bij de
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groepen. Kennis en kunde hebben namelijk een relatie met ‘betere beïnvloeding’ wat ten bate
kan komen van burgers en democratie. Met het vorenstaande kan op een verantwoorde wijze
antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag en de nodige conclusies worden getrokken.

4.5.2

GRAFISCHE EN DESCRIPTIEVE CONCLUSIES

In deze paragraaf wordt aan de hand van figuur 17 de benodigde conclusies getrokken waarna
wordt overgegaan tot de descriptieve conclusies.
Voornoemd figuur laat zien dat voor wat betreft de externe effecten ‘Verantwoording’,
‘Responsiviteit’, ‘Participatie’, ‘Efficiëntie en effectiviteit’ en ‘Transparantie’, de indicatie
aanwezig is dat er geen significante verandering is opgetreden gezien het feit dat de kleur rood
hier dominant is. Belemmerende factoren kunnen gecontribueerd worden aan het feit dat volgens
de respondenten er niet genoeg transparantie, responsiviteit, en participatie wordt nagestreefd.
Ook het ambtenarenapparaat speelt een belemmerende rol in het teweegbrengen van de gewenste
veranderingen. Bij de categorie ‘responsiviteit’ wordt de code ‘komen met een structuur voor
contact met burgers en bestuurders KmSC’ als een positief effect weergegeven. Dit moet
geïnterpreteerd worden als volgt: omdat momenteel de voornoemde structuur er niet is, heeft het
een relatie met de categorie belemmering in negatieve zin, maar voor de categorie responsiviteit
is het positief omdat het gestelde als zodanig hieraan bijdraagt. Verder kan geconstateerd worden
dat de categorie ‘consensus oriented’ min of meer in balans is maar het feit dat niet geluisterd
wordt naar belanghebbenden is volgens de theorie wel significant.
Bij de categorie ‘verantwoording’ valt op dat 33% van de respondenten ‘Geen goed
opgeleide Bestuurders (GgOB)’ als een belemmering ervaart. Bij dit onderzoek kan de frequentie
dat een code in de bestanden voorkomt belangrijk zijn, maar even belangrijk is ook het concept
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dat een code vertegenwoordigt. Niet goed opgeleide bestuurders en volksvertegenwoordigers
(GgOB) zijn weinig tot niet in staat de politiek-bestuurlijke omgeving te analyseren en weten
niet wat de invloed is van politiek en bestuur op hun werk. Ze hebben geen zicht op de belangen
van de verschillende partijen die van invloed zijn op het optreden van stakeholders
(Bestuursacademie, 2015). Als 33% van de respondenten deze mening is toegedaan is dit dus
significant te noemen.
In de voorgaande figuren worden tenslotte alle relaties in ovaalvorm geprojecteerd en
door vervolgens de categorieën ‘toegankelijkheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘herkenbaarheid’ naar het
midden te verschuiven, worden deze relaties met het overige geaccentueerd. Daar de kleur rood
hier dominant is (kleur van de codes) kan worden geconcludeerd dat voor deze categorieën geen
significante verandering aan de orde is.

4.5.3

DE DESCRIPTIEVE CONCLUSIES.

Verantwoording
Samenvattend kan over de categorie ‘verantwoording’ worden geconcludeerd dat er
overeenstemming is over één van de belangrijkste elementen van good governance, namelijk dat
een overheid verantwoording moet afleggen. Ook blijkt dat het bewustzijn van dit belangrijke
principe aanwezig is, maar niet voldoende wordt toegepast.

Responsiviteit
Met betrekking tot het onderdeel ‘responsiviteit’ is de indicatie sterk aanwezig dat de overheid er
onvoldoende naar streeft om te voldoen aan de belangen en behoeften van burgers en
organisaties. Voor de burgers en organisaties zijn er geen duidelijke standaarden aanwezig voor
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wat ze van de overheid kunnen verwachten, en wat de volgende stappen zijn als geen gehoor
wordt gegeven. Er is geen indicatie van effectieve communicatie en een ‘open mind’ om tot
snelle besluiten te komen over bepaalde issues. Ook is er geen voldoende indicatie dat er
toegang is tot degenen die besluiten moeten nemen (bestuurders), danwel dat zij zich voldoende
beschikbaar maken voor interactie met het publiek, de gemeenschap en het bedrijfsleven door
middel van de telefoon en de sociale media.

Participatie
Met betrekking tot het onderdeel ‘participatie’ wordt geconcludeerd dat de lokale overheid in
onvoldoende mate de democratische aspiraties nastreeft en de deur naar (effectieve) publieke
participatie bij besluitvorming niet voldoende opent, anders dan wat door de wet- en regelgeving
dwingend wordt voorgeschreven. De overheid verstrekt in onvoldoende mate de juiste informatie
waarmee burgers die willen participeren in staat worden gesteld te reflecteren op issues en
waarden die relevant zijn voor het te nemen besluit.

Transparantie
Aangaande het begrip ‘transparantie’ kan worden geconcludeerd dat er indicaties zijn voor
onzekerheidsvermijding bij de overheid en dat dit in enige mate ook aanwezig is in de
gemeenschap. Transparantie in het handelen en besluiten van de overheid is een mechanisme
voor sociale controle, het voorkomen van fraude en manipulatie, en het waarborgen van een goed
functioneren van de overheid. Transparantie is dus een mechanisme om de overheid
verantwoordelijk te houden voor haar activiteiten en besluiten.
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Equity & inclusiveness
Met betrekking tot het onderdeel ‘equity & inclusiveness’ kan worden geconcludeerd dat er een
indicatie is van ‘governmental pervasiveness’ als een typisch kenmerk voor een kleine
gemeenschap. De overheid is formeel en informeel overal bij betrokken en al is er sprake van
significante groeperingen binnen de samenleving, als gevolg hiervan geen noemenswaardige
conflicten zijn. De leden van de Boneriaanse gemeenschap voelen zich daarom verbonden met
de overheid.

Efficiëntie & effectiviteit
De opmerkingen van de respondenten over het thema ‘efficiëntie & effectiviteit’ leiden tot de
conclusie dat de overheid niet in voldoende mate voldoet aan de behoefte van belanghebbenden,
en op inefficiënte wijze omgaat met de middelen die ze tot haar beschikking heeft. Als gevolg
hiervan kunnen instituten en de gemeenschap ontwricht raken, waardoor een neiging naar
privatisering en verpersoonlijking ontstaat en het publieksvertrouwen wordt geschaad.
Beleidskwesties worden dan niet benaderd vanuit het algemeen belang maar in termen van de
invloed op sleutelfiguren en primaire relaties.

Primaire taken overheid
Over het onderdeel ‘primaire taken overheid’ kan worden geconcludeerd dat de basisfeiten over
de primaire taken van de overheid redelijk bekend zijn, maar dat geworsteld wordt met de
specifieke invulling hiervan. Een goed geïnformeerd publiek is cruciaal voor de democratie.
Betere kennis van processen en prestaties van de overheid leidt tot meer inzicht en vertrouwen in
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de overheid. Er ontbreekt echter het benodigde vertrouwen, dat structurele toegang tot publieke
informatie en de beschikbaarheid hiervan door de lokale overheid wordt gewaarborgd.

Consensus-oriented
De opmerkingen van de respondenten aangaande het begrip ‘consensus-oriented’ leiden tot de
conclusie dat de kleine samenleving van Bonaire gekarakteriseerd wordt door een meerderheid
van primaire relaties. Dit betekent dat interpersoonlijke en intergroepsrelaties zo sterk zijn dat
onpartijdige en anonieme relaties vrij uitzonderlijk zijn. De afstand tussen bestuurder en burger
is gering. Persoonlijke factoren spelen een belangrijkere rol dan inhoudelijke en ideologische
factoren. Als gevolg hiervan, met uitzondering van opportunistische redenen, hecht de overheid
geen grote waarde aan het principe van consensus.

Ambtenarenapparaat
Wat betreft het ambtenarenapparaat kan worden geconcludeerd dat er een gebrek is aan kwaliteit,
en dat er een indicatie is van machtsongelijkheid binnen de samenleving. Dit uit zich in angst
voor autoriteit en zorgt ervoor dat ondergeschikten niet geneigd zijn leidinggevenden te vragen
rekenschap af te leggen. Het afhankelijk zijn van een meerdere zoals naar voren gebracht kan
ook geïnterpreteerd worden als van toepassing zijnde op de leidinggevenden. Het is een indicatie
dat bestuurders zich direct bemoeien met het werk van de leidinggevende. De bestuurders lijken
zich deze gedragsnorm te hebben aangeschaft, zoals gesuggereerd wordt door de opmerkingen
van respondenten over het stagneren van goedkeuringsprocessen bij het college en de
geconstateerde demotivatie bij de ambtenaren.
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Belemmerende variabelen I
Wat betreft de belemmerende factoren wordt geconcludeerd dat er indicaties zijn dat de behoefte
aan verbetering van het bestuur wordt gevoeld maar er niet gekozen wordt voor ingrijpende
veranderingen, terwijl de burgers meer dan nu het geval is betrokken, gehoord en geïnformeerd
willen worden.

Belemmerende variabelen II
Bij het onderdeel ‘ambtenarenapparaat’ is geconcludeerd dat onder andere de perceptie heerst dat
er een gebrek is aan kwaliteit. Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat er een indicatie is dat
informatie, administratieve processen en protocollen die tot effectieve en efficiënte besluitvorming moeten leiden onvoldoende aanwezig zijn. Dit wordt aangemerkt als een belemmerende
variabele.

4.5.4 EINDCONCLUSIES
Het nieuwe bestuursmodel kent een aantal beoogde externe effecten. Conform de literatuur
hebben de externe effecten betrekking op de relatie tussen lokale politiek en plaatselijke
samenleving. De opgetekende ervaringen van maatschappelijke instellingen, de Pers,

oud-

bestuurders, de private sector, vakbonden en personen van invloed in de maatschappij met het
nieuwe bestuursmodel van het openbaar lichaam Bonaire, in combinatie met de uitgevoerde
analyses, geven een indicatie dat weinig van de externe effecten wordt gevoeld. Met andere
woorden de graad van manifestatie van de externe effecten is laag. Belemmerende factoren
waardoor de externe effecten zich niet voldoende kunnen manifesteren ligt in het gegeven dat er
niet voldoende transparantie is, het gegeven van responsiviteit en het niet adequaat functioneren
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van het ambtenarenapparaat. Veder kan worden geconstateerd dat de belangengroepen van
mening zijn dat zij niet voldoende worden gehoord, maar bij dit onderzoek zijn er weinig
indicaties van beïnvloedingspogingen en samenwerking. De analyses geven een beeld van
versnippering en het niet op één lijn zijn voor wat betreft essentiële begrippen. De
kleinschaligheid van het eiland en de bestuurscultuur hebben er wel mee te maken dat niet
algemeen bekend is wie er bij de besluitvorming worden betrokken. Het vorenstaande zijn de
meest opvallende feiten. De conclusie is dan ook dat bij de onderzochte groepen de perceptie
aanwezig is dat men van mening is dat het lokaal bestuur onvoldoende functioneert. De
democratische kwaliteit van het bestuur is laag. Tenslotte geeft het kwalitatief onderzoek
voldoende aanknopingspunten, die invloed hebben op de perceptie van de onderzochte groepen,
voor verder onderzoek.
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HOOFDSTUK 5: RESULTATEN KWANTITATIEF ONDERZOEK
5.1

INTRODUCTIE
Hoe denken burgers – bijna zeven jaar na de invoering van het nieuwe bestuursmodel op

Bonaire – over de kwaliteit van de lokale democratie? Merken zij dat er sindsdien iets is
veranderd? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is een enquête uitgevoerd onder een
populatie bestaande uit stemgerechtigde burgers van Bonaire van 18 jaar en ouder. Als
operationele populatie is het aantal geldig uitgebrachte stemmen in de verkiezingen voor de
eilandsraad in 2011 gekozen. Burgers zijn gevraagd naar hun opvattingen en oordelen over de
lokale democratie. Verder is nagegaan in welke mate burgers merken dat het functioneren van de
lokale democratie is veranderd en hoe zij oordelen over die veranderingen.
In paragraaf 5.2 wordt het conceptueel model kort toegelicht gevolgd door de drie hypotheses die
uit de schematische relatie voortvloeien, gevolgd door een toelichting op de voorbereiding van
de enquête. Vervolgens wordt de representativiteit van de steekproef besproken en in paragraaf
5.4.5 de principale componenten analyse uitgewerkt en de schaalscores berekend die in meer
abstracte zin de verantwoording, toegankelijkheid, betrokkenheid, efficiëntie en effectiviteit en
transparantie uitdrukken. In paragraaf 4.5 worden enkele demografische karakteristieken met de
data van dit onderzoek vergeleken zodat enig inzicht verschaft kan worden betreffende de
achtergrond van de respondenten. Tenslotte worden in paragraaf 4.5 de conclusies weergegeven
betreffende de bevindingen van het kwantitatieve deel van het onderzoek.
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5.2

HET CONCEPTUEEL MODEL

Het definitieve conceptueel model bij dit onderzoek bevat een afhankelijke variabele,
namelijk ‘perceptie burgers functioneren lokaal bestuur’. In het model zijn zeven externe
effecten van het nieuwe bestuursmodel opgenomen, te weten ‘verantwoording’, ‘responsiviteit’,
‘toegankelijkheid’,

‘betrokkenheid’,

‘herkenbaarheid’,

‘efficiëntie

en

effectiviteit’

en

‘transparantie’. Deze kenmerken zijn conform de literatuur de criteria voor ‘good governance’
en zijn onderdelen van de onafhankelijke variabele ‘Invoering nieuwe bestuursmodel’. Aan het
model zijn twee moderatorvariabele toegevoegd te weten ‘belemmeringen bij de implementatie’
(van het nieuwe bestuursmodel) en ‘perceptie organizational commitment’. Aan iedere
schematische relatie is een hypothese gekoppeld, wat een totaal van 3 hypotheses oplevert. Deze
hypothesen worden toegelicht in de volgende paragraaf.

Figuur 23. Het conceptueel model.
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5.3

DE HYPOTHESES
Het totaal van drie hypotheses voortvloeiende uit de schematische relatie is als volgt:

Hypothese 1: Invoering van het nieuwe bestuursmodel met als externe effect de zeven criteria
van good governance, heeft een positieve invloed op de perceptie (ervaring) van
de burgers van Bonaire voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur.
Hypothese 2: Hoe hoger de belemmeringen bij de implementatie (van het nieuwe bestuursmodel) hoe negatiever de invloed op de perceptie van de burgers voor wat betreft
het goed functioneren van het lokaal bestuur.
Hypothese 3: Hoe hoger de perceptie van betrokkenheid van ambtenaren tot hun organisatie,
hoe positiever de invloed op de perceptie van burgers voor wat betreft het
functioneren van het lokaal bestuur.
De samenvattende hypothese:
Invoering van het nieuwe bestuursmodel met als externe effecten de zeven criteria van good
governance, heeft een positieve invloed op de perceptie (ervaring) van de burgers van Bonaire
voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur. Dit verband wordt beïnvloed door
belemmerende factoren en door de perceptie van betrokkenheid van lokale ambtenaren.

5.4

DE RESULTATEN

5.4.1 PARTICIPANTEN EN PROCES
De populatie van het kwantitatieve onderzoek bestaat uit stemgerechtigde burgers van Bonaire
van 18 jaar en ouder. De operationele populatie van dit onderzoek is onderverdeeld in zes
populatiesegmenten (wijken) die daadwerkelijk onderzocht zijn. Dit vormt het steekproefkader
van dit onderzoek.
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5.4.2

DE CHECKLIST

Uitvoering van de enquête vergt een stapsgewijze voorbereiding. In deze paragraaf wordt het
proces van het afnemen van de enquête beschreven. In de eerste plaatst moet naar enquêteurs
worden gezocht voor het afnemen van de enquête in de verschillende wijken en de verwerking
van de data. Meerdere mensen zijn dus betrokken bij het onderzoek. Het is belangrijk dat
iedereen goed is geïnformeerd aangaande het proces. Instructie en begeleiding zijn hierbij van
wezenlijk belang. Daarom is er een checklist opgesteld om stapsgewijs te komen tot een
onderzoeksopzet, zodat het uitvoeren van het onderzoek makkelijker verloopt.

De stappen

worden geïllustreerd in onderstaand figuur. De stappen ‘Hoe en wat wil ik het meten en bij wie’
zijn in hoofdstuk 3 van de thesis uitgebreid aan bod gekomen en gelegitimeerd. Het deel ‘Hoe
verzamel ik de gegevens’ is de belangrijkste factor bij het uitvoeringsgedeelte alsook de
verwerking (invoering) van de onderzoeksdata, waarna analyse kan plaatsvinden middels het
softwareprogramma PSPP. Hieronder volgt de omschrijving van de te nemen stappen.

Figuur 24. De checklist bij het kwantitatieve deel van het onderzoek

175

a. Wat wil ik meten / weten?
De perceptie van burgers voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur.
b. Hoe wil je meten?
De vraag wat men wil meten is onlosmakelijk verbonden met hoe men het wil meten.
Voor wat de perceptie betreft van de burgers aangaande hun lokale overheid is de meest
gebruikelijke vorm een schriftelijke enquête. De vragenlijsten (zie bijlagen) zijn in het
Papiaments, Nederlands en Spaans opgesteld die voorgelegd worden naar gelang de
moedertaal van respondenten.

b-2:

Hoe vaak meten
In dit onderzoek wordt eenmalig een momentopname voor wat betreft de perceptie
gemeten.

c. Bij wie wordt gemeten?
Wie of wat is nodig om aan je gegevens te komen. De ‘onderzoekseenheden’ zijn burgers
van verschillende leeftijden en geslacht verdeeld over 6 wijken.

Bij afdeling

Burgerzaken van de lokale overheid is op verzoek de geanonimiseerde gegevens
ontvangen van de ingezetenen verdeeld over wijken, adressen, leeftijd en geslacht. Uit
deze gegevens zijn adressen gedestilleerd voor de verschillende categorieën conform het
steekproefkader. Er wordt gestreefd om minimaal 252 onderzoekseenheden te benaderen.

d. Gegevens verzamelen en analyseren / Rapporteren en communiceren
Bij de gegevensverzameling hoort een planning: wanneer moeten welke gegevens
worden verzameld etc. Opgelet wordt dat er voldoende gegevens worden verzameld om
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goede resultaten te krijgen. De te nemen actiepunten zijn opgenomen in onderstaand
tabel.
Tabel 35
Actiepunten bij verzamelen en analyseren van gegevens.

Acties:
-

Begin: Laatste weekeinde april en 1e week mei 2017
Afspreken hoeveel enquêteurs nodig zijn
Afspreken met Lupe Martis om beschikbaarheid zaal te Antriol

-

1- 5 mei:

multipliceren Vragenformulieren
Online enquête voorbereiden
Mogelijkheden bespreken verspreiding online enquête

-

8 - 12 mei: Enquêteurs voorbereiden om uniformiteit,
zorgvuldigheid en volledigheid te betrachten

-

13 - 27 mei: Supervisie uitvoering enquête

-

28 mei - 4 jun: Verzamelde data doornemen en (laten) invoeren

-

13 – 16 jun: Als nodig laatste enquêtes afnemen

-

17- 20 jun: Afronden invoeren data
Begin juli: Begin schrijven hoofdstuk 5 en 6

-

Wanneer de voorbereiding en de uitvoering van het onderzoek goed is verlopen kan
worden overgegaan tot een goede clustering van de gegevens en kan de interpretatie van
de gegevens beginnen. Overgegaan kan worden tot het schrijven van hoofdstuk 5
conform de ‘content disertation ICUC’ voor dit hoofdstuk.

5.4.2 DE KNELPUNTEN
Met een ervaren enquêteur is de uitvoering van de enquête in februari 2017 grondig
besproken en hij heeft toegezegd dat hij met zijn team de gehele uitvoering op zich zal nemen
tegen een vastgesteld bedrag per enquêteformulier. Tevens is er een enquête online aangemaakt
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via ‘Enquetemaken.nu’ en kennissen en vrienden zijn gevraagd dit onder hun netwerk op het
eiland te verspreiden. Verder is contact opgenomen met de Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). Het CBS op Bonaire heeft tot taak het verzamelen en bewerken en publiceren van
betrouwbare en samenhangende statistische gegevens ten behoeve van praktijk, beleid en
wetenschap. In een gesprek met de medewerkers van het CBS is komen vast te staan dat zij vaste
enquêteurs tot hun beschikking hebben, maar dat de prijs voor elk ingevuld enquêteformulier wel
aan de hoge kant ligt wat een obstakel is voor het uitvoeringsproces. De onderzoeker is toen zelf
op zoek gegaan naar mogelijke enquêteurs. Na twee gesprekken met een geïnteresseerde bleek
dat zij goede kennis heeft van de samenleving, redelijk intelligent en zeer geïnteresseerd in de
politiek. Afgesproken is dat de wijk Rincon, waar zij tevens vandaan komt, eerst wordt bewerkt
waarna de overige wijken aan de beurt komen. Met haar is een tarief van US$ 1,50 per ingevuld
formulier afgesproken en een huurauto ter beschikking gesteld inclusief gasoline. Zij is de
vooraf uitgezochte adressen langs gegaan om de enquête meteen af te nemen, of om een afspraak
te maken wanneer zij langs kan komen. Nadat alle enquêtes (30) in de wijk Rincon zijn
afgenomen, is het geheel besproken en gebleken is dat respondenten zich, anders dan verwacht,
welwillend opstellen en dat de buren bij het bezochte adres nieuwsgierig worden en zich
spontaan aanmelden voor de enquête. Dit heeft te maken met de specifieke kenmerken van de
enquêteur en het feit dat de politieke ontwikkelingen tijdens de enquêteperiode ‘hot item’ waren
in radio- en televisienieuwsuitzendingen en talkshows, aangedreven door de definitieve val van
het college in juni, en de opstelling van de volksvertegenwoordigers ter zake gedurende de eerste
vijf maanden van het jaar. Met andere woorden, Bonaire verkeerde in een onrustige bestuurlijke
periode mee. Na het afnemen van de enquêtes heeft de enquêteer de formulieren nagekeken op
onvolkomenheden, genummerd en per wijk in aparte enveloppen gedaan. Tijdens het laatste
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onderhoud met de onderzoeker heeft de enquêteer opgemerkt dat respondenten ook graag haar
mening wilden horen betreft een gekozen antwoord. Zij hield de boot af door te stellen dat zij de
mening van de respondenten niet kan beïnvloeden en de gekozen antwoorden van de respondent
respecteert. Na een laatste evaluatie is de onderzoeker begonnen de data in te voeren in Excel.
Samen met de resultaten van de online enquête is het totaal aan respondenten gehaald van 274.
De vrees voor een lage respons is met dank aan de uitstekende kwaliteiten van de enquêteer, toch
niet gegrond gebleken.

5.4.3 REPRESENTATIVITEIT VAN DE STEEKPROEF
In hoofdstuk 3 is de representativiteit nagegaan van het geslacht door gebruik te maken van een
Chi-kwadraat. Het resultaat hiervan is zeer bevredigend daar de significantie gelijk is aan p =
0.716. Dit is groter dan de kritische waarde van 0.05 wat in feite betekent dat er geen verschil is
tussen de populatie en de steekproef voor wat betreft de variabele ‘geslacht’.
Voor wat betreft de ‘gender’ is vervolgens de representativiteit nagegaan per wijk. De
significantie hiervan is gelijk aan p = 0.0012. Dit is kleiner dan de kritische waarde van 0.05 wat
in feite betekent dat er een verschil is tussen de populatie en de steekproef voor wat betreft de
variabele ‘gender’ per wijk. Onderstaand tabel laat zien dat dit resultaat te wijten is aan de
wijken Antriol en Nikiboko. Door wederom de Chi-kwadraat test toe te passen uitgezonderd de
wijken voornoemd, wordt een significantie verkregen die gelijk is aan p = 0.337. Dit is groter
dan de kritische waarde van 0.05 wat betekent dat er, voor wat betreft de wijken Noord Saliña,
Playa_Hato, Rincon en Tera Korá_Belnem, geen verschil is tussen de populatie en de steekproef
voor wat betreft de variabele ‘geslacht’.
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Tabel 36
De resultaten Chi-kwadraat test per wijk.

Gender
120
100
80
60
Observed

40

Expected

20
0

De representativiteit voor betreft de leeftijdscategorie is ook berekend en de resultaat laat een
significantie zien die gelijk is aan p = 0.79. Dit is groter dan de kritische waarde van 0.05 wat in
feite betekent dat er geen verschil is tussen de populatie en de steekproef voor wat betreft de
variabele ‘leeftijdscategorie’.
Tabel 37
De resultaten Chi-kwadraat test vier wijken.

Leeftijdscategorie
80
70
60
50
40

Observed

30

Expected

20
10
0
18-29

30-39

40-49

50-59

60-69

> 70
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Van de inwoners op Bonaire is bijna 72 procent geboren op de voormalige Nederlandse
Antillen en Aruba. Het betreft dan vooral personen die op Bonaire zelf zijn geboren, maar
ook Curaçao komt veel voor als geboorteland (CBS, 2012). De steekproef bij dit onderzoek
komt op een aantal van afgerond 81% die op Bonaire of de voormalige Nederlandse Antillen,
Aruba en Nederland zijn geboren. De Dominicaanse Republiek, normaliter de grootste
bevolkingsgroep op Bonaire is met afgerond 9% vertegenwoordigd gevolgd door Venezuela
en Peru. De significantie ten aanzien van de inwoners geboren op de voormalige Nederlandse
Antillen en Aruba, samen met degenen geboren In de Dominicaanse Republiek, midden en
Zuid-Amerika, met uitzondering van Nederland, laat een significantie zien van p = 0.066. Dit
is groter dan de kritische waarde van 0.05 wat in feite betekent dat er geen verschil is tussen de
populatie en de steekproef voor wat betreft de voornoemde geboorteplaats.
Geconcludeerd kan worden dat de steekproef bij dit onderzoek gezien het vorenstaande als
voldoende kan worden bestempeld.

5.4.4 RESULTATEN EXTERNE EFFECTEN
Zoals reeds naar voren gebracht bevat het conceptueel model bij dit onderzoek een
afhankelijke variabele, namelijk ‘perceptie burgers functioneren lokaal bestuur’. In het model
zijn zeven externe effecten van het nieuwe bestuursmodel opgenomen, te weten
‘verantwoording’, ‘responsiviteit’, ‘toegankelijkheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘herkenbaarheid’,
‘efficiëntie en effectiviteit’ en ‘transparantie’. Deze kenmerken zijn conform de literatuur de
criteria voor ‘good governance’ en zijn onderdelen van de onafhankelijke variabele ‘Invoering
nieuwe bestuursmodel’.
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a) verantwoording
Bij vraag 4-d wordt de respondent gevraagd of hij mee eens is dat de eilandsraad volledig
berekend is op haar taken. Vraag 8 gaat over het feit of het duidelijk is wie verantwoordelijk is
voor de besluiten die het eilandsbestuur neemt. vraag 8-a gaat over het vertrouwen in ambtenaren
in die zin of dit tegenwoordig meer is dan vroeger en vraag 11-c zijn de respondenten gevraagd
of zij van mening zijn dat het eilandsbestuur haar besluiten meteen openbaar maakt.
Tabel 38
De resultaten van de categorie ‘verantwoordelijkheid’.

70%
60%
50%

helemaal mee eens

40%

mee eens
neutraal

30%

mee oneens
20%

helemaal mee oneens

10%
0%
vr4d

vr8

vr11c

Tenslotte en niet afgebeeld in vorenstaand tabel is 44% van mening dat de eilandsraad het voor
het zeggen heeft op Bonaire kort gevolgd door 36% van de respondenten die aangeven dat
Nederland het voor het zeggen heeft op Bonaire.
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b) Responsiviteit
Vraag 4 gaat over het gegeven dat eilandraadsleden geen rekening houden met de mening van
respondenten en vraag 9 wenst de mening van de respondenten te vernemen of de discussies in
de eilandsraad gaan over onderwerpen die hen daadwerkelijk raken.
Tabel 39
De resultaten van de categorie ‘responsiviteit’.

70%
60%
50%

helemaal mee eens

40%

mee eens
neutraal

30%

mee oneens
20%

helemaal mee oneens

10%
0%
vr4

vr9

Verder is in de categorie ook vraag 6-b opgenomen met de stelling of men al dan niet mee eens
is over feit dat er op Bonaire veel problemen zijn waar de lokale politiek te weinig oog voor
heeft en tenslotte vraag 10 met de mate waarin het eilandsbestuur aandacht besteedt aan
problemen die de respondent belangrijk vind. 74% is het mee eens dat er op Bonaire veel
problemen zijn waar de lokale politiek te weinig oog voor heeft en 67% ziet geen verschil in de
mate waarin de eilandsbestuur aandacht besteedt aan problemen die de respondenten belangrijk
vinden.
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c) Toegankelijkheid
Vraag 4-a aangaande het externe effect ‘toegankelijkheid’ onderzoekt of de respondenten van
mening zijn dat de eilandraadsleden hun best doen zich te informeren over wat er onder de
burgers leeft. Vraag 6 verkent de invloed die respondenten menen te hebben op de politiek op
Bonaire, vraag 9 of de discussies in de eilandsraad over onderwerpen gaat die de respondent
raken en vraag 9-b het gegeven of het eilandsbestuur veel doet om de mensen bij het bestuur van
het eiland te betrekken.
Tabel 40
De resultaten van de categorie ‘toegankelijkheid’.

70%
60%
50%
40%

vr4a

30%

vr6

20%

vr9

10%
0%
helemaal
mee eens

mee eens

neutraal

mee oneens

helemaal
mee oneens

Bij vraag 9-b is tenslotte 78% van de respondenten het mee oneens dat het eilandbestuur veel
doet om de mensen bij het bestuur van het eiland te betrekken.
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d) Betrokkenheid
Vraag 1 gaat over de belangstelling voor de politiek op Bonaire en vraag 2 en 3 onderzoekt of de
respondenten respectievelijk de namen kent van de gedeputeerden en eilandraadsleden. Bij vraag
6-a gaat het om het gegeven of respondenten bereid zijn mee te denken met het eilandsbestuur en
vraag 11 het gegeven of de besluitvorming van het eilandsbestuur voldoende helder is.
Tabel 41
De resultaten van de categorie betrokkenheid’.

70%
60%
50%

weinig

40%

meer dan 1 ged
meer dan 4 raadl

30%

mee oneens

20%

hetzelfde

10%
0%
vr1

vr2

vr3

vr6a

vr11

e) Herkenbaarheid
Vraag 4-b gaat over de stelling dat de respondenten het mee eens is dat er verschillen zijn tussen
de partijen in de eilandsraad. Vraag 4-c toetst of er meer belangstelling is voor de vergaderingen
van de eilandsraad en 4-d het feit dat de eilandsraad volledig berekend is op haar taken. Vraag 5
informeert naar de interesse in de discussies aangaande de invoering van het dualisme en bij
vraag 5-a het gegeven of dualisme de politiek op Bonaire heeft verbeterd.
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Tabel 42
De resultaten van de categorie ‘herkenbaarheid’.

70%
60%
50%

helemaal mee eens

40%

mee eens
neutraal

30%

mee oneens
20%

helemaa mee oneens

10%
0%
vr4b

vr4c

vr4d

Tabel 43
De resultaten vr 5 en vr 5a van de categorie ‘herkenbaarheid’.

60%
50%
40%
niet geinteresseerd

30%

helemaal niet verbeterd
20%
10%
0%
vr5

vr5a
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f) Efficiency en effectiviteit
Vraag 9-a gaat bij de respondenten na of het eilandbestuur wel snel werkt en haar afspraken
nakomt. Bij vraag 9-c wordt geïnformeerd of het belastinggeld in het algemeen op het eiland wel
goed wordt besteed en bij 9-d kunnen de respondenten middels een rapportcijfer aangeven hoe
tevreden of ontevreden men is over het eilandbestuur van Bonaire.
Tabel 44
De resultaten vr 5 en vr 5a van de categorie ‘herkenbaarheid’.

80%
70%
60%
50%

mee oneens

40%

mee oneens
mee oneens

30%

mee oneens

20%
10%
0%
vr9a

vr9c

vr11d

vr11e

Vraag 11-d toetst het feit of het bestuur in de beleving van de respondenten er wel in geslaagd is
belangrijke problemen van het eiland op te lossen. En tenslotte wordt bij vraag 11-e naar de
mening van de respondent gevraagd of het ambtelijke apparaat momenteel op een hoger niveau
functioneert dan vroeger. Tenslotte uiten de respondenten op een schaal van 1 tot en met 10
tevreden of ontevredenheid met een gemiddelde van 3.6.
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g) Transparantie
Vraag 11 handelt over de voldoende helderheid van de besluitvorming van het eilandbestuur en
vraag 11-a gaat na of de burger door het eilandsbestuur steeds beter wordt geïnformeerd. Als
laatste wordt bij vraag 11-b de aandacht in de media voor de politiek en het bestuur van Bonaire
nagetrokken.
Tabel 45
Resultaten betreft het externe effect ‘transparantie’.

70%
60%
50%

stukken meer

40%

meer
hetzelfde

30%

minder

20%

stukken minder

10%
0%
vr11

vr11a

vr11b

5.4.5 PRINCIPALE COMPONENTEN ANALYSE
Een principale componenten analyse of factoranalyse geeft een indruk van de mate
waarin variabelen (items van een vragenlijst) één construct meten, of meerdere constructen.
Principale componentenanalyse (PCA) wordt gebruikt in exploratief onderzoek om structuur te
herkennen in datasets. De methode reduceert een (groot) aantal variabelen tot een aantal
onderliggende variabelen, de zogenaamde principale componenten, die de informatie in de
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geobserveerde variabelen zo goed mogelijk weergeven (Linting et al., 2007). De principale
componenten geven dus eigenlijk een samenvatting van de geobserveerde variabelen die
bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om sub groepjes in variabelen te onderscheiden, zoals
vaak gedaan wordt bij schaalconstructie. De effectiviteit van deze samenvatting wordt
weergegeven door de verklaarde variantie die per principale component wordt uitgedrukt in een
zogenaamde eigenwaarde. Binnen de statistiek worden regelmatig meer dan twee groepen met
elkaar vergeleken om te kijken of de gemiddelden van deze groepen significant anders zijn. In dit
geval wordt dan de ‘ANOVA’ oftewel de variantie-analyse test gebruikt (InfoNu, 2017). De
correlatie tussen de variabelen en een principale component wordt weergegeven als een
componentlading. Een gekwadrateerde componentlading geeft de proportie van de variantie in
een variabele die verklaard wordt door een principale component. PCA heeft twee belangrijke
beperkingen: (1) de variabelen moeten lineair aan elkaar gerelateerd zijn, en (2) de interpretatie
is alleen zinvol als de variabelen gemeten zijn op numeriek (interval- of ratio-) niveau.
Reeds bekend is het aantal variabelen (vragen) die verondersteld worden de zeven veronderstelde
constructen (externe effecten) te meten. De zeven constructen bij dit onderzoek zijn
‘verantwoording’,

‘responsiviteit’,

‘toegankelijkheid’,

‘betrokkenheid’,

‘herkenbaarheid’,

‘efficiency en effectiviteit’ en ‘transparantie’. Met factoranalyse wordt bij dit onderzoek eerst
nagegaan of de afzonderlijke vragen herleiden naar de veronderstelde constructen zoals
voornoemd. Vierentwintig (24) variabelen met dezelfde likert scale ratio maar wel met
verschillen in de semantiek (1 = Helemaal mee eens, 5 = helemaal mee oneens / 1= zeer
geïnteresseerd, 5 = helemaal niet geïnteresseerd, 1 = stukken meer, 5 = stukken minder) worden
samengevoegd en middels het softwareprogramma PSPP aan een ‘Factor Analysis’ onderworpen
met weergave van de ‘correlation matrix’ en de ‘unrotated factor solution’. Een veel gebruikte
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procedure is om elke factor met een ‘eigenwaarde’ kleiner dan 1,00 ((het Kaiser-criterium) te
negeren (Howitt en Cramer, 2007). De drie meest rechtse kolommen van onderstaand tabel
(Total Variance Explained)’ bevatten de belangrijkste informatie en worden als volgt
geïnterpreteerd:
Tabel 46
Resultaten factoranalyse met PSPP.

-

De analyse wijst uit dat de 24 oorspronkelijke variabelen terug kunnen worden gebracht
tot 7 onderliggende componenten. Het aantal is geselecteerd middels het Kaisercriterium.

-

66% van de variantie in de gegevens wordt uitgelegd door deze 7 componenten. Dat wil
zeggen als verondersteld wordt dat er zeven componenten zijn, dan kan voor 66% worden
voorspeld in alle 24 variabelen. Bij toeval kan 29% [(7/24)*100%] worden voorspeld.

190

-

De zevende component verklaart meer van de variantie dan de eerste component (66%
versus 12%).

De ‘Rotated Component Matrix’ ook aangeduid als ‘lading’, is het belangrijkste gegeven van de
principale componenten analyse. Het bevat schattingen van de correlaties tussen elk van de
variabelen en de zeven componenten.
Tabel 47
Resultaten factoranalyse met PSPP.

Bij dit onderzoek wordt uitgegaan van een factorlading met een positieve of negatieve waarde
groter dan 0.3. De zeven overgebleven componenten kunnen gezien worden als een schaal met
verschillende variabelen (oorspronkelijke items in de vragenlijst). Op deze manier zijn de zeven
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componenten bij dit onderzoek doorlopen en de variabelen met een correlatiecoëfficiënt kleiner
dan ± 0.3 vallen weg. Op dit punt aangekomen kunnen de bepaalde vragen behorende bij een
schaal worden ingevuld. Er moet vervolgens gekeken worden naar de betrouwbaarheid van de
schaal (zeven in totaal) die uit de verschillende items (vragen) voornoemd zijn samengesteld.
Om de betrouwbaarheid van een schaal te meten die uit een aantal items bestaat wordt de
betrouwbaarheidscoëfficiënt ‘alpha van Cronbach (α) ’ gebruikt. Hoge waarden (α > .80) wijzen
op een hoge betrouwbaarheid of hoge interne consistentie. Dit betekent dat de samengestelde
items nagenoeg hetzelfde concept meten. Waarden kleiner dan 0.50 wijzen op onvoldoende
betrouwbaarheid. Over het algemeen wordt een schaal met een waarde groter dan 0.70 gezien
als betrouwbaar (TU, 2016). Een grens voor de Cronbach α van 0.60 is echter een algemeen
geaccepteerde grens binnen sociaal onderzoek (Visscher, Nauta, en van der Waal, 2015), en deze
waarde wordt ook bij dit onderzoek gehanteerd.
Zoals hierboven gesteld zijn bij dit onderzoek tot nu toe zeven componenten geïdentificeerd.
Vooralsnog wordt aangenomen dat deze componenten de externe effecten vertegenwoordigen
namelijk ‘verantwoording, responsiviteit, toegankelijkheid, betrokkenheid, herkenbaarheid,
efficiëntie en effectiviteit, en transparantie. Onderstaand tabel geeft tenslotte de schaal en de
schaalscore weer van de verschillende componenten. Per schaal wordt aangegeven uit welke
vragen de schalen zijn opgebouwd. De schaalscores drukken in meer abstracte zin de
verantwoording, toegankelijkheid, betrokkenheid, efficiëntie en effectiviteit en transparantie uit.
Statistisch gezien is bij dit onderzoek geen ondersteuning voor de externe effecten
‘herkenbaarheid’ en ‘responsiviteit’ gevonden.
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Tabel 48
De schalen, schaalscores en bijbehorende vragen
Schaal

Interne
consistentie
(crobach’s
Alpha, (0-1))

Verantwoording
0.79
Toegankelijkheid

0.60
Betrokkenheid
0.65
Efficiëntie en
effectiviteit
0.71

vragen

Het eilandbestuur werkt snel en komt haar afspraken na (9a)
Het eilandbestuur doet veel om de mensen bij het bestuur van het
eiland te betrekken (9b)
Het eilandbestuur maakt haar besluiten meteen openbaar(11c)
Er is nu meer belangstelling voor de vergaderingen van de eilandsraad
(4c)
Was u geïnteresseerd in de discussies? (5)
Mensen zoals ik hebben wel degelijk invloed op de politiek op Bonaire
(6)
Eilandsraadleden doen hun best zich te informeren over wat er onder
de burgers leeft (4a)
De eilandsraad is volledig berekend op haar taken (4d)
Het bestuur is er tot nu toe behoorlijk in geslaagd enkele belangrijke
problemen van het eiland op te lossen (11d)
Het ambtelijke apparaat functioneert momenteel op hoger niveau dan
vroeger (11e)

5.4.6 ANALYSE VAN DE CONCEPTEN VAN DE RELATIE
In het conceptueel model zijn zeven externe effecten van het nieuwe bestuursmodel
opgenomen, te weten ‘verantwoording’, ‘responsiviteit’, ‘toegankelijkheid’, ‘betrokkenheid’,
‘herkenbaarheid’, ‘efficiëntie en effectiviteit’ en ‘transparantie’. De samenvattende hypothese is
als volgt: Invoering van het nieuwe bestuursmodel met als externe effecten de zeven criteria van
good governance, heeft een positieve invloed op de perceptie (ervaring) van de burgers van
Bonaire voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur. Dit verband wordt beïnvloed
door belemmerende factoren en door de perceptie van betrokkenheid van lokale
ambtenaren. De onafhankelijke variabele ‘verantwoording’, uitgaande van bovenstaand tabel,
wordt bij dit onderzoek gemeten door drie vragen en dat zijn de vragen 9-a, 9-b en 11-c. De
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meetschaal is een ordinale vijfpunts likert-scale van ‘helemaal mee eens’ (1) tot ‘helemaal mee
oneens’ (5). Deze vragen zijn daarom ook samengesteld zodat één variabele het concept
‘verantwoording’ voorstelt. Het vorenstaande is ook toegepast ten aanzien van de overige
onafhankelijke variabelen in bovenstaand tabel.
Een inzicht in de perceptie van de burgers aangaande het functioneren van het lokaal bestuur kan
ook gehaald worden uit de uitkomsten van vraag 9-d. Vraag 9-d luidt als volgt: ‘Kunt u door
middel van een rapportcijfer aangeven hoe tevreden of ontevreden u bent over het eilandbestuur
van Bonaire?’ Respondenten konden op een schaal van 1 tot 10 een waarde aangeven betreft hun
mate tevredenheid waarbij een lagere score een mate van ontevredenheid aangeeft en een hogere
de tevredenheid. Met deze samengestelde variabele kan nu de significante relatie worden
berekend overeenkomstig het gepresenteerde conceptueel model.
De relatie tussen de onafhankelijke variabelen en de perceptie van burgers wordt in onderstand
tabel weergegeven. Gesteld kan worden dat er een significante negatieve relatie is tussen de vier
onafhankelijke variabelen enerzijds en het concept van tevredenheid met het lokaal bestuur
anderzijds. De correlatiecoëfficiënt is negatief omdat de onafhankelijke variabelen van hoog naar
laag gemeten wordt terwijl het bij de afhankelijke variabelen juist andersom is. De
onafhankelijke variabelen ‘verantwoording’, ‘toegankelijkheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘efficiëntie
en effectiviteit’ hebben elk een significante relatie met de variabele aangaande de tevreden en
ontevredenheid met het lokaal bestuur wat overeenkomt met het gepresenteerde conceptueel
model. ‘Verantwoording’ en ‘efficiëntie en effectiviteit’ blijken het best te correleren met de
perceptie. Dit betekent dan ook dat als we de perceptie van tevredenheid met het lokaal bestuur
willen veranderen dat dit het meest gebaat is als er meer aandacht besteed wordt aan deze twee
punten.
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Tabel 49
Correlatiescores tussen afhankelijke variabelen en tevredenheid

Onafhankelijke variabelen
Verantwoording
Toegankelijkheid
Betrokkenheid
Efficiency & effectiviteit

r
-0.42
-0.16
-0.25
-0.34

n
264
264
264
264

p
0.000
0.007
0.003
0.000

Zoals reeds gesteld is aan het model twee moderatorvariabelen toegevoegd te weten
‘belemmeringen bij de implementatie’ (van het nieuwe bestuursmodel) en ‘perceptie
organizational

commitment’.

Voor

de

moderatorvariabele

‘perceptie

organizational

commitment’ zijn twee vragen in de enquête opgenomen. Dit is vraag 8a: ‘Er is meer vertrouwen
in de ambtenaren dan vroeger’ en vraag 11e: ‘Het ambtelijke apparaat functioneert momenteel
op hoger niveau dan vroeger’. Deze twee vragen kunnen dan samengesteld worden en ontstaat er
één variabele die een indicatie geeft betreft de perceptie van de ‘organizational commitment’ van
het ambtenarenapparaat. De relatie wordt betreft de inzicht in de perceptie van de burgers
aangaande het functioneren van het lokaal bestuur, gehaald is uit de resultaten van vraag 9-d, kan
dan worden berekent. Met een r = -0.33, n = 254, p = 0.000 kan gesteld worden dat er een
significante negatieve relatie is wat overeenkomt met het gestelde conceptueel model.
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5.5

CONCLUSIES

De burgers van Bonaire zijn over het algemeen betrekkelijk negatief over het functioneren van
de lokale democratie. Statistisch gezien is bij dit onderzoek geen ondersteuning voor de externe
effecten ‘herkenbaarheid’ en ‘responsiviteit’ gevonden. Grofweg kunnen er wel vier
verschillende problemen worden onderscheiden:
a. Verantwoording
b. Toegankelijkheid
c. Betrokkenheid
d. Efficiëntie en effectiviteit

a) Verantwoording
Niet minder dan 91% van de burgers is van mening dat het eilandbestuur niet snel genoeg werkt
en haar afspraken nakomt. Ook is een hoog aantal van 91% van mening dat het eilandbestuur
weinig doet om de mensen bij het bestuur van het eiland te betrekken. Tenslotte heeft 74% van
de burgers moeite met de wijze waarop het eilandbestuur haar besluiten openbaar maakt.

b) Toegankelijkheid
De toegankelijkheid van de lokale democratie en de interesse in het bestuur wordt niet
aangewakkerd bij de burgers van Bonaire. 48% van de burgers van Bonaire is van mening dat er
momenteel niet meer interesse is voor de vergaderingen van de eilandsraad dan vroeger en 48%
heeft geen interesse in de discussies in de eilandsraad. Dit komt ook onder andere omdat 51%
van de burgers de mening is toegedaan dat ze geen invloed hebben op de politiek op Bonaire.
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c) Betrokkenheid
Een totaal van 77% van de burgers van Bonaire vindt dat de eilandraadsleden niet hun best doen
om zich te informeren over wat er onder de burgers leeft. Dat komt de betrokkenheid van de
burgers voor de lokale politiek en zeker ook de belangstelling niet ten goede. De burger is
daarom geneigd hier niet aan te participeren. Overigens valt het op dat 63% van de burgers de
namen van meer dan 1 gedeputeerde kan noemen en 45% van 4 raadsleden of meer. Dit komt
echter door de kleinschaligheid van het eiland en het gegeven dat volgens 55% de aandacht van
de media voor de politiek en bestuur meer is geworden. Tenslotte is 78% van mening dat de
eilandsraad niet volledig berekend is op haar taken.

d) Efficiëntie en effectiviteit
Dat overheidsoptreden efficiënt en effectief moet zijn, is geen punt van discussie meer. De
overheid moet als goede huisvader de schaarse middelen die ze van de burger ter beschikking
krijgt zo zinvol mogelijk aanwenden en daarbij beroep doen op inzichten over goed bestuur
(Verlet en Devos, 2010). 70% van de burgers is echter van mening dat het bestuur er niet
behoorlijk in slaagt om belangrijke problemen van het eiland op te lossen. Dat het ambtelijke
apparaat op een hoger niveau functioneert dan vroeger, daar is 78% van de burgers het mee
oneens en helemaal mee oneens.

De hypotheses bij dit onderzoek zijn als volgt samengevat:
Invoering van het nieuwe bestuursmodel met als externe effecten de zeven criteria van good
governance, heeft een positieve invloed op de perceptie (ervaring) van de burgers van Bonaire
voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur. Dit verband wordt beïnvloed door
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belemmerende factoren en door de perceptie van betrokkenheid van lokale ambtenaren.
Geconcludeerd kan worden dat de vier hierboven genoemde criteria (verantwoording,
toegankelijkheid, betrokkenheid, efficiëntie en effectiviteit) vooralsnog niet van positieve
invloed zijn geweest op de perceptie van de burgers van Bonaire voor wat betreft het
functioneren van het lokaal bestuur. Het nieuwe bestuursmodel is gericht op het verhogen van de
kwaliteit van de lokale democratie en het versterken van de band tussen burger en het lokale
bestuur. Duidelijk is dat conform het onderzoek de burgers vooralsnog geen sterkere band
ervaren met hun bestuurders waardoor niet gesproken kan worden van een verbetering van de
kwaliteit van de lokale democratie. Het vorenstaande neergelegd naast de belemmerende
factoren zoals in het kwalitatieve onderzoek naar voren komt, onder andere het feit dat
bestuurders geen interesse hebben in participatie, hun acties niet publiekelijk bekend maken en
niet geluisterd wordt naar belanghebbenden, kan vooralsnog geconcludeerd worden dat binnen
de context van dit onderzoek, de indicatie aanwezig is van een stagnerende kwalitatieve
ontwikkeling van de lokale democratie.
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HOOFDSTUK 6: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
6.1

INTRODUCTIE

Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te genereren in de perceptie van organisaties en
groeperingen in de samenleving alsook burgers voor wat betreft het functioneren van het lokaal
bestuur en de belemmeringen. In dit onderzoek wordt namelijk verondersteld dat de kwaliteit van
het democratisch functioneren van het lokale bestuur, door het invoeren van het nieuwe
bestuursmodel, beïnvloed wordt door zeven criteria van goed bestuur, die de beoogde externe
effecten vormen van het nieuwe model. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek
zoals deze in hoofdstukken 4 (kwalitatief) en 5 (kwantitatief) aan de orde zijn gekomen
bediscussieerd en worden conclusies getrokken voor de geformuleerde onderzoeksvraag. Het
toepassen van gemengde onderzoeksmethoden (kwalitatieve en kwantitatieve) bij een onderzoek
verhoogt de geldigheid van de bevindingen door triangulatie. Aan de hand van het conceptueel
model is deze doelstelling vertaald in de volgende centrale vraagstelling en sub vraagstelling:
‘In welke mate ervaren de burgers, maatschappelijke instellingen, de private sector, de pers, oudbestuurders en vakbonden de invoering van een nieuw bestuursmodel in het openbaar lichaam
Bonaire als zodanig dat gesproken kan worden van goed bestuur? Welke factoren zijn aan te
wijzen als belemmerende variabelen?
Om deze vragen te beantwoorden is in hoofdstuk 2 een literatuurstudie uitgevoerd en zijn de
belangrijkste theoretische concepten gedefinieerd en verantwoord met behulp van verschillende
wetenschappelijke publicaties. In hoofdstuk 3 zijn de theoretische begrippen uit hoofdstuk 2
geoperationaliseerd naar meetbare concepten. Op basis van de in hoofdstuk 2 besproken
theoretische concepten is in hoofdstuk 3 tevens het definitieve conceptueel model beschreven.
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Hoofdstuk 4 beschrijft het kwalitatief deel van dit onderzoek waarbij na datavergaring de
percepties van de verschillende doelgroepen door data analyse aangaande de externe effecten is
beschreven, deze te vergelijken en te combineren met de theorie om de werkelijke betekenis van
de begrippen bij de doelgroepen te achterhalen. Voor dit onderzoek zijn namelijk die percepties
van waarde, omdat volgens de theorie deze van invloed zijn op de ervaring van burgers bij
evaluaties van de lokale overheid en haar dienstverlening.
In hoofdstuk 5 is het definitieve conceptueel model geïllustreerd bestaande uit een
afhankelijke variabele, namelijk ‘perceptie burgers functioneren lokaal bestuur’. In het model
zijn zeven externe effecten van het nieuwe bestuursmodel opgenomen, te weten
‘verantwoording’, ‘responsiviteit’, ‘toegankelijkheid’, ‘betrokkenheid’ en ‘herkenbaarheid’,
‘efficiëntie en effectiviteit’ en ‘transparantie’. Deze kenmerken zijn conform de literatuur de
criteria voor ‘good governance’ en zijn onderdelen van de onafhankelijke variabele ‘Invoering
nieuwe bestuursmodel’. Aan het model zijn twee moderatorvariabele toegevoegd te weten
‘belemmeringen bij de implementatie’ (van het nieuwe bestuursmodel) en ‘perceptie
organizational commitment’. Aan iedere schematische relatie is een hypothese gekoppeld, wat
een totaal van 3 hypotheses heeft opgeleverd:
Hypothese 1: Invoering van het nieuwe bestuursmodel met als externe effect de zeven criteria
van good governance, heeft een positieve invloed op de perceptie (ervaring) van
de burgers van Bonaire voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur.
Hypothese 2: Hoe hoger de belemmeringen bij de implementatie (van het nieuwe
bestuursmodel) hoe negatiever de invloed op de perceptie van de burgers voor
wat betreft het goed functioneren van het lokaal bestuur.
Hypothese 3: Hoe hoger de perceptie van betrokkenheid van ambtenaren tot hun organisatie,
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hoe positiever de invloed op de perceptie van burgers voor wat betreft het
functioneren van het lokaal bestuur.
De samenvattende hypothese:
Invoering van het nieuwe bestuursmodel met als externe effecten de zeven criteria van good
governance, heeft een positieve invloed op de perceptie (ervaring) van de burgers van Bonaire
voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur. Dit verband wordt beïnvloed door
belemmerende factoren en door de perceptie van betrokkenheid van lokale ambtenaren.
Om de hypothese te toetsen is er een enquête uitgevoerd onder 272 burgers van Bonaire verdeeld
over de zes wijken van het eiland. Hierbij zijn burgers gevraagd naar hun opvattingen en
oordelen over de lokale democratie. Verder is nagegaan in welke mate burgers merken dat het
functioneren van de lokale democratie is veranderd en hoe zij oordelen over die veranderingen.
De resultaten hiervan zijn in hoofdstuk 5 beschreven.

6.2

THEORETISCHE INZICHTEN

Het theoretisch gedeelte van dit onderzoek heeft geleid tot meer kennis en inzicht voor wat
betreft de betekenis van het bestuursmodel dualisme, dualisering ten aanzien van de relatie
tussen de lokale politiek en plaatselijke samenleving, het begrip ‘good goverance’, institutionele
en maatschappelijke beperkingen voor goed bestuur in de Caribische rijksdelen en de fase van
transitie van het eiland Bonaire van ‘het eilandgebied Bonaire’ naar het ‘openbaar lichaam
Bonaire. Uit de theorie blijkt verder dat het doorvoeren van een verandering in een organisatie in
de praktijk vaak niet zonder slag of stoot verloopt (Boonstra, 2004). Een veranderingsproces kan
een ingrijpende gebeurtenis zijn in een organisatie omdat dit vaak onzekerheden meebrengt voor
de betrokkenen. Bij het realiseren van een verandering spelen twee factoren een belangrijke rol,
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namelijk het veranderingsvermogen van een organisatie en de veranderingsbereidheid vanuit de
organisatie (Keuning en Eppink, 2000). Zonder deze twee factoren is het onmogelijk om een
verandering tot stand te brengen. De onderzoeksresultaten geven een indicatie dat het lokaal
bestuur binnen de afbakeningen niet voldoet aan de beginselen van deugdelijk bestuur. Het
veranderingsproces laat zich echter wel met Nederland vergelijken waardoor knelpunten
geïdentificeerd kunnen worden en aanbevelingen gegeven om aan de verwachtingen van het
nieuwe bestuursmodel te voldoen. In paragraaf 6.5 en verder zal daarom het veranderingsproces
kort beschreven worden om tot de aanbevelingen te geraken.

6.3

DE DRIE HYPOTHESEN

Vorenstaand zijn de drie hypothesen en de samenvattende hypothese bij dit onderzoek benoemd.
De hypothesen worden in deze paragraaf gemakshalve herhaald waarna overgegaan zal worden
tot het bepalen, aan de hand van de theorie en de onderzoeksresultaten, of de hypothesen
aangehouden of verworpen moeten worden.
Hypothese 1: Invoering van het nieuwe bestuursmodel met als externe effect de zeven criteria
van good governance, heeft een positieve invloed op de perceptie (ervaring) van
de burgers van Bonaire voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur.
Statistisch gezien is bij dit onderzoek geen ondersteuning voor de externe effecten
‘herkenbaarheid’ en ‘responsiviteit’ gevonden. Grofweg kunnen er wel vier verschillende
problemen worden onderscheiden:
a. Verantwoording
Niet minder dan 91% van de burgers is van mening dat het eilandbestuur niet snel
genoeg werkt en haar afspraken nakomt.
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b. Toegankelijkheid
48% van de burgers van Bonaire is van mening dat er momenteel niet meer interesse
is voor de vergaderingen van de eilandsraad dan vroeger en 48% heeft geen interesse
in de discussies in de eilandsraad.
c. Betrokkenheid
Een totaal van 77% van de burgers van Bonaire vindt dat de eilandraadsleden hun
best niet doen om zich te informeren over wat er onder de burgers leeft.
d. Efficiëntie en effectiviteit
70% van de burgers is echter van mening dat het bestuur er niet behoorlijk in slaagt
om belangrijke problemen van het eiland op te lossen.
e. Transparantie
65% van de burgers van Bonaire vindt dat de besluitvorming van het eilandbestuur
hetzelfde is gebleven, dus niet voldoende helder en 30% vindt dat het zelfs minder of
stukken minder is geworden.
De uit de theoretische beschouwing afgeleide zeven externe effecten ‘verantwoording’,
‘responsiviteit’,

‘toegankelijkheid’,

‘betrokkenheid’,

‘herkenbaarheid’,

‘efficiëntie

en

effectiviteit’ en ‘transparantie’, als onderdeel van de onafhankelijke variabele ‘externe effecten
nieuwe bestuursmodel, zijn bij de analyse van het kwantitatieve onderzoek als categorieën
meegenomen. De opgetekende ervaringen van maatschappelijke instellingen, de Pers, oudbestuurders, de private sector, vakbonden en personen van invloed in de maatschappij met het
nieuwe bestuursmodel van het openbaar lichaam Bonaire, geven een indicatie dat weinig van de
externe effecten wordt gevoeld. Met andere woorden de graad van manifestatie van de externe
effecten is laag. In combinatie met het gegeven dat in de enquête de burgers het functioneren van
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het lokaal bestuur met op een schaal van 1 tot 10 met een cijfer van 3,6 waarderen, en dat dit
gegeven steun vindt in de kwalitatieve onderzoeksresultaten, kan worden geconcludeerd, met
handhaving van de hypothese, dat het lokaal bestuur niet goed functioneert.

Hypothese 2: Hoe hoger de belemmeringen bij de implementatie (van het nieuwe bestuursmodel) hoe negatiever de invloed op de perceptie van de burgers voor wat betreft
het goed functioneren van het lokaal bestuur.

De M-variabelen bij dit onderzoek zijn de belemmeringen bij de implementatie van het nieuwe
bestuursmodel en de perceptie van de ‘organizational commitment’ bij de ambtenaren. Conform
de onderzoeksresultaten van het kwalitatief onderzoek kan descriptief gesteld worden dat de
belemmering met de hoogste frequentie de desinteresse is in participatie, en op de tweede plaats
staan het niet luisteren naar belanghebbenden en het niet publiekelijk maken van acties. De derde
plaats wordt gedeeld door negen factoren, waaronder de stellingen dat ambtenaren afhankelijk
zijn van een meerdere (onder andere het college) en niet gemotiveerd zijn, dat bestuurders
moeilijk bereikbaar zijn, en dat bestuurders en volksvertegenwoordigers niet voldoende opgeleid
zijn. Als laatste in de rangorde staan factoren die betrekking hebben op besluiten en processen
die niet geheel transparant verlopen, een overheid die niet transparant is, de demotivatie van
ambtenaren en het ontbreken van een structuur voor contact tussen de overheid en de burgers.
Met de open-source softwareprogramma ‘The R Project for Statistical Computing’ (R) is
het mogelijk de data grafisch te visualiseren met toepassing van het Fruchtermann-Reingold
algoritme. Aan de hand hiervan valt op dat de meeste belemmeringen uit het kamp
‘transparantie’ blijken te komen gevolgd door ‘responsiviteit’ en het ‘ambtenarenapparaat’.
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De onderzoeksresultaten suggereren hoge belemmeringen en met handhaving van
hypothese 2 betekent dit een negatieve invloed op de perceptie van de burgers voor wat betreft
een goed functioneren van het lokaal bestuur.

Hypothese 3: Hoe hoger de perceptie van betrokkenheid van ambtenaren tot hun organisatie,
hoe positiever de invloed op de perceptie van burgers voor wat betreft het
functioneren van het lokaal bestuur.

In hoofdstuk 4 is naar voren gebracht dat de waarneming door de burger van de persoonlijke
betrokkenheid van een individuele ambtenaar bij zijn organisatie, een effect heeft op de ervaring
door de burger van de mate van ‘good governance’ van de overheid, en dit komt tot uitdrukking
in de ervaring van goede of slechte dienstverlening, effectiviteit en efficiency van de overheid.
De kwalitatieve onderzoeksresultaten laten zien dat 52% van de respondenten van mening is dat
de ambtenaren niet functioneren zoals het moet (AFzM) en 38% vindt dat sommige ambtenaren
wel gemotiveerd zijn en sommige weer niet (SGSN). Van de voornoemde 52% die de mening
toegedaan is dat ambtenaren niet functioneren zoals het moet, nemen de Ngo’s, de private sector
en de groep van bekende Bonerianen hier een groot deel voor hun rekening. Verder is 19% van
mening dat het ambtenarenapparaat niet functioneert (AAFN) en 19% is de mening toegedaan
dat het ambtenarenapparaat niet goed functioneert. Op de stelling in het kwantitatieve onderzoek
dat er meer vertrouwen is in de ambtenaren dan vroeger, houdt 60% zich op de vlakte door een
neutrale positie in te nemen. Op de stelling echter dat het ambtelijke apparaat momenteel op een
hoger niveau functioneert dan vroeger, is echter 78% het hier mee oneens en helemaal oneens.
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Handhaving van hypothese 3 suggereert daarom een beeld van ambtenaren die niet
helemaal betrokken zijn tot hun organisatie met als gevolg een indicatie van een niet goed
functionerend lokaal bestuur.
Op basis van het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de invoering van het
nieuwe bestuursmodel geen positieve invloed heeft gehad op de perceptie van de burgers voor
wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur.

6.3.1 DE ONTWIKKELINGSGANG
10-10-10 is inmiddels een historische datum geworden in de geschiedenis van het Koninkrijk. De
Nederlandse Antillen hield op te bestaan. Curaçao en Sint Maarten werden nieuwe landen in het
Koninkrijk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf deze datum als openbare lichamen in
de zin van artikel 134 van de Grondwet deel uit van het Nederlandse staatsbestel. Er was geen
verschil te zien met andere zondagen. Zeker was er geen opwelling van vreugde te merken onder
de bevolking van de eilanden. Op zich is dat niet zo opvallend, omdat mensen nu eenmaal niet
leven in bepaalde vormen van staatkundige structuur, maar in hun huizen samen met hun gezin
en familie. Zij leiden hun persoonlijk, dagelijkse leven met de nodige lusten en lasten. Het gaat
hen veel meer om goede voorzieningen op de gebieden van gezondheidszorg, onderwijs,
huisvesting en veiligheid. De meeste van hen zijn niet geïnteresseerd in staatkundige structuren.
Voor hen blijkt 10-10-10 dan ook geen positieve, nieuwe start te zijn, maar meer van hetzelfde,
in een nieuw constitutioneel jasje (Saleh, 2011). Alle bevoegdheden van de voormalige
eilandgebieden gingen over naar de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten. Bonaire, Sint
Eustatius en Saba behielden een groot deel van hun reeds bestaande bevoegdheden; andere
gingen naar Nederland. Na 10.10.10 zijn een aantal onderwerpen, dat de kern van de
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verhoudingen in het Koninkrijk raakt doorgewerkt in het nieuwe staatkundig bestel. Het gaat om
onderwerpen als het zelfbeschikkingsrecht, de autonomie, het beginsel van gelijkwaardigheid en
de beginselen van behoorlijk bestuur (Aller, 1994). In 2011 was er een vorming van een nieuwe
coalitie op Bonaire en een nieuw college trad aan. De hele gang van zaken rond het functioneren
van het college was echter aanleiding voor de gezaghebber om per 1 januari 2012 ontslag te
nemen. Zijn ervaring was dat maatschappelijke partners de samenwerking niet opzoeken,
onderling niet en met hem ook niet. Hij constateert de afwezigheid van een geest van
samenwerking (Amigoe, 2011). De Rijksvertegenwoordiger voor Bonaire Saba en St. Eustatius
heeft tevens ook zijn grote zorgen geuit over de democratische controle op Bonaire, met name
ook over het gedrag van bepaalde gedeputeerden. Zo komt de eilandsraad niet vaak genoeg bij
elkaar en worden notulen van vergaderingen niet openbaar gemaakt (Parool, 2011).
De Rijksvertegenwoordiger is een bestuursorgaan van de Rijksoverheid. De
Rijksvertegenwoordiger heeft bovendien diverse taken op het gebied van hoger toezicht. Hij is
belast met het toetsen van besluiten van de openbare lichamen met het oog op behoorlijk bestuur.
Het gaat dan bijvoorbeeld om benoeming, schorsing en ontslag van eilandambtenaren. De
Rijksvertegenwoordiger kan besluiten van de openbare lichamen ter vernietiging voordragen aan
de verantwoordelijke minister die vervolgens beziet of het voor vernietiging door de Kroon in
aanmerking

komt.

Verder

moeten

sommige

eilandsverordeningen

door

de

Rijksvertegenwoordiger worden goedgekeurd voordat deze in werking kunnen treden. De wet
schrijft bovendien voor dat de Rijksvertegenwoordiger ‘al het overige ter bevordering van goed
bestuur in de openbare lichamen’ doet (Stolte, 2014).
In november 2013 heeft de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire een motie van
wantrouwen tegen de volgende gezaghebber aangenomen met vijf stemmen vóór en drie tegen.
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Per 1 maart 2014 heeft de gezaghebber hierna zijn ontslag ingediend na analyse van de huidige
bestuurskwestie. De gezaghebber miste steun van de bestuurders om de functie verder uit te
kunnen oefenen. De gezaghebber heeft ook de aandachtspunten opgesomd toen de functie werd
aanvaard. Dat waren integriteit in het bestuur, veiligheid, publieke orden, goede kwaliteit van
bestuur en participatie van het volk (CN, 2013). In een reactie op een brief van ‘Fundashon Bon
Gobernashon’ schrijft toenmalige minister Plasterk van Koninkrelaties dat de bestuurscrisis een
‘eilandelijke aangelegenheid’ is en vindt het ‘niet wenselijk noch mogelijk’ dat hij op dit
moment ingrijpt. De stichting is van mening dat de gezaghebber onder vuur kwam te liggen
omdat de coalitiepartijen kritiek hadden vanwege haar strijd om integriteit en dat de
Rijksvertegenwoordiger niet strijd om aanblijven van de gezaghebber (CN, 2013).
In een brief aan de Tweede Kamer van 13 september 2013 kondigt de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de evaluatie van de rijkscoördinatie in
Caribisch Nederland aan (de ‘kleine evaluatie’). Deze evaluatie moet gezien worden als een (in
de tijd naar voren geschoven) onderdeel van de staatkundige evaluatie van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba. De ‘kleine evaluatie’ maakt daarmee impliciet onderdeel uit van de ‘grote
evaluatie’. De commissie kleine evaluatie Caribisch Nederland heeft de opdracht om ‘de
rijkscoördinatie in een meer staatkundig en bestuurlijk perspectief’ te bezien. De kleine
commissie benadrukt dat hun aanbevelingen vooral beogen om blokkades op te heffen om
wantrouwen om te buigen in vertrouwen, het wederzijds respect - dat er ook is – verder te
vergroten en het in eigen beelden over elkaar denken te verminderen (van Gastel, Thunissen, en
Johnson, 2014). In reactie hierop onderkent de Nederlandse overheid de nadruk die de
commissie gelegd heeft op de eigenheid in velerlei opzichten van de openbare lichamen maar
onderstreept ook dat met 10.10.10 kernelementen als rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, kwaliteit
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van dienstverlening en efficiency centraal staan in het voeren van rijksbeleid. Het kabinet is te
allen tijde bereid om de optimale mix tussen de eigenheid en deze kernelementen samen met de
eilanden te zoeken. De aanbeveling om op een praktische manier, in nauw overleg met de
openbare lichamen en waar nodig los van de systematiek die in Europees Nederland bestaat,
problemen op te lossen, is naar de mening van het kabinet een zeer waardevolle. De minister
constateert dat de status van openbaar lichaam ook de ruimte geeft om beleid los van de
gemeentelijke structuur en naar eigen inzicht vorm te geven (MinBZK, 2014).
Ruim 50 burgers hebben in april 2016 meegedacht over oplossingen voor problemen
waar Bonaire voor staat. In groepen is gesproken over armoede, economie en ‘representativiteit’,
thema’s die met Nederland is onderhandeld over het kabinetstandpunt over het rapport Spies. de
resultaten werden gepresenteerd door de gedeputeerde belast met Koninkrijksrelaties. Iedereen
was het mee eens dat de samenwerking tussen Bonaire en de Rijksoverheid meer moet zijn
gebaseerd op gelijkwaardigheid (CN2, 2016).
In zijn voortgangsrapportage voor 2016 tekent de Rijksvertegenwoordiger op dat
politieke partijen niet of nauwelijks programmatisch zijn, de band met de achterban en de
daarmee gemoeide belangen groot zijn en de bestuurscolleges, met die van Saba als positieve
uitzondering, met regelmaat wisselen. Continuïteit in de uitvoering van beleid is om deze reden
niet geborgd. Verder stelt de Rijksvertegenwoordiger dat van de instrumenten waarover de
eilandsraad beschikt om kaderstellend tegenwicht te bieden aan het bestuurscollege, in
onvoldoende mate gebruik van wordt gemaakt. Niet in de laatste plaats omdat de leden van de
eilandsraad niet goed worden geïnformeerd door de bestuurscolleges. Sint Eustatius spant de
kroon als het gaat om bestuurlijke ‘ongehoorzaamheid’; het laat zich niets gelegen liggen aan de
door Europees Nederland gestelde kaders en voorwaarden, stelt zelfs de wettelijke kaders ter
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discussie, maar vraagt in toenemende mate aandacht voor de door het college gewenste
autonome status.
In februari 2018 heeft de Nederlandse regering besloten bestuurlijk op St. Eustatius in te
grijpen. Aan Aanleiding voor de ingreep is het rapport dat een commissie van wijzen heeft
uitbracht. De commissie constateert grove taakverwaarlozing van het bestuur op het eiland. De
bestuurlijke situatie heeft ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven van de bevolking van
Sint Eustatius. Eerdere maatregelen ter verbetering van de situatie hebben niet het gewenste
effect gehad. “Het is de zwaarste maatregel, maar nu al het andere faalt, is het de enige
mogelijkheid die overblijft. De mensen op Sint Eustatius verdienen beter, aldus staatsecretaris
Knops (MinBZK, 2018). Een dergelijke ingreep heeft zich voor het laatst voortgedaan in 1951
bij de gemeente Finsterwolde. Daar was sprake van ‘grove verwaarlozing’ van de gemeente door
het lokaal bestuur. Maar in het koninkrijk liggen de verhoudingen anders. Nederland heeft een
koloniaal verleden en lang leek het erop dat de toenmalige Nederlandse Antillen het pad naar
onafhankelijkheid zouden volgen. Net als in het geval van die twee andere koloniën, NederlandsIndië en Suriname, zou daarmee het proces van dekolonisatie zijn voltooid. In 2010 werd
Bonaire, Sint Eustatius en Saba 'openbare lichamen' van Nederland. Bijzondere gemeenten, met
andere woorden, met een eigen mini-democratie en beperkte autonomie. Voor alle zes geldt:
Nederland waarborgt deugdelijk bestuur. Oude antikoloniale sentimenten bleven echter
voortwoekeren, juist op het door armoede geplaagde Sint Eustatius (VK, 2018).
Artikel 132, lid 5 van de Nederlandse Grondwet maakt melding van het aspect grovelijke
taakverwaarlozing en luidt als volgt: De wet regelt de voorzieningen bij in gebreke blijven ten
aanzien van regeling en bestuur, gevorderd krachtens artikel 124, tweede lid. Bij de wet kunnen
met afwijking van de artikelen 125 en 127 voorzieningen worden getroffen voor het geval het
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bestuur van een provincie of een gemeente zijn taken grovelijk verwaarloost. Bestuurlijk
ingrijpen bij taakverwaarlozing kan gebeuren ten aanzien incidentele beslissingen (vooral in
medebewind), maar ook bij structurele problemen. Een taakverwaarlozingsregeling houdt in dat
de uitoefening van bevoegdheden in bijzondere gevallen kan worden overgenomen door een
ander orgaan – soms zelfs een orgaan van een ander overheidslichaam – dan het oorspronkelijk
bevoegde. De

tweede

volzin

van

het

vijfde

geeft

een

tweede

modaliteit

van

taakverwaarlozingsregelingen die toepasbaar is ten aanzien van autonome taakuitoefening.
Ingrijpen ten aanzien van deze categorie is uitsluitend mogelijk bij grovelijke verwaarlozing. Het
ligt voor de hand dat bij autonomie niet lichtvaardig kan worden besloten tot een
taakverwaarlozingsregeling. Als de grovelijke verwaarlozing zich echter voordoet, kan
uitsluitend de wetgever zelf (maar dan ook hard) ingrijpen. De zeer geringe praktijk van deze adhoc regelingen geeft al aan hoe terughoudend de wetgever is in het oordeel dat sprake is van
grovelijke verwaarlozing (PDC, 2018).
Dat het ingrijpen bij grovelijke taakverwaarlozing in de geschiedenis gepaard is gegaan
met het vaststellen van ad-hoc wetgeving, betekent niet dat dit niet anders kan. Het rapport naar
aanleiding van het ingrijpen in St. Eustatius vermeld dat het Statiaans bestuur zich heeft
afgewend van de bestaande rechts- en staatsorde en is niet meer bereid de eigenmachtig
toegeëigende autonomie weer los te laten. Het bestuur is met de rug naar Nederland gaan staan
en, hoezeer Nederland daar ook een aandeel in heeft gehad, er is sprake van grove
taakverwaarlozing (Refunjol en Franssen, 2018).
Het ingrijpen van Nederland wordt door de auteurs van voornoemd rapport vergeleken
met het ingrijpen van het Verenigd Koninkrijk op de Turks- en Caicos eilanden in 2009. De
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Turks- en Caicos eilanden is één van de Britse overzeese gebiedsdelen. Ook hier werden alle
bestuurlijke bevoegdheden in één hand gelegd.
Het ingrijpen op de Turks- en Caicos eilanden was als gevolg van aanbevelingen van een
rapport opgesteld door de ‘commission of Enquiry into corruption’ door de gouverneur. Als
eerst constateerde de commissie het volgende:
‘There is a high probability of systemic corruption in government and the legislature and among
public officers in the Turks & Caicos Islands in recent years. It appears, in the main, to have
consisted of bribery by overseas developers and other investors of Ministers and/or public
officers, so as to secure Crown Land on favourable terms, coupled with government approval for
its commercial development. Breach and/or by abuse of the Government’s Belongers’
Empowerment and Crown Land Policies appear to be frequent mechanisms of, and aids to, such
transactions (Auld, 2009).
Als gevolg van de aanbevelingen van de commissie in de Turks- en Caicos eilanden werd een
zogenaamde ‘Special Investigation and Prosecution Team (SIPT)’ ingesteld om de
beschuldigingen van corruptie in de hoogste regionen van de regering te onderzoeken. Een aantal
personen werden aangeklaagd en voor het gerecht gebracht (SIPT, 2015). De aangeklaagde
personen zijn de toenmalige premier van de Turks- en Caicos eilanden en een aantal leden van
zijn regering. Het vermogen van de ex-premier groeide van $50.000 tot een geschatte waarde van
$180 miljoen in 2009. Als gevolg van het ingrijpen werd ook een nieuwe constitutie van de
Turks- en Caicos eilanden geïntroduceerd met inbegrip van maatregelen ter verbetering van
bestuur. Ook de bevoegdheden van de gouverneur om in te grijpen in het bestuur van het eiland
werden versterkt (Connet, 2015). De Turks en Caicos eilanden hebben interne zelfbestuur en
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onder de nieuwe constitutie is de gouverneur verantwoordelijk voor defensie, buitenlandse zaken
en interne veiligheid inclusief de politie.
Anders dan het geval in Turks- en Caicos eilanden is er op St. Eustatius door de
commissie geen strafbare feiten blootgelegd en zijn er geen aanbevelingen gedaan om een
speciale aanklager in te stellen. Ook op de Turks en Caicos eilanden was er zeker sprake van
taakverwaarlozing op financieel gebied en een ‘climate of fear’ maar dit laat zich niet vergelijken
met St. Eustatius. Op St. Eustatius is er sprake van een Rijksoverheid verantwoordelijk voor
justitie en veiligheid, onderwijs en cultuur, immigratie en naturalisatie onder andere. De
Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is de schakel tussen de ministeries die aanwezig zijn op
de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba. De RCN biedt centrale ondersteuning voor alle
werkzame ministeries op de drie eilanden (RCN, 2016).
De openbare lichamen BES kunnen gezien worden als een decentrale overheid. De
openbare lichamen werken over het algemeen autonoom, dat wil zeggen dat zij hun eigen taken
en bevoegdheden hebben om binnen hun grenzen beleid te maken. De autonome bevoegdheden
van de openbare lichamen hebben echter zo hun grenzen. Zo mag de openbare lichamen bepalen
wanneer zij ingrijpt bij bepaalde activiteiten binnen het openbaar lichaam, maar dient zij
tegelijkertijd de centrale regelgeving in acht te nemen. Mocht blijken dat een openbaar lichaam
de centrale regelgeving onvoldoende nakomt, dan kan zij door de centrale overheid worden
verplicht het gebrek te herstellen. Dit laatste is kenmerkend voor medebewind, waarbij de
centrale politiek meekijkt met de lokale politiek (Ganesh, 2013).
De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van het openbaar lichaam
wordt geregeld in artikel 136, wet openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba. De
openheid van de huishouding biedt de formele wetgever echter de mogelijkheid deze
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beleidsterreinen aan zich te trekken, aangezien geen grondwettelijke barrière is opgeworpen die
zulks ondubbelzinnig blokkeert (van der Woude, 2015).
Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat het ingrijpen van Nederland in
St. Eustatius een drastische ingreep vertegenwoordigt en door het opheffen van de gekozen
lokale vertegenwoordiging en ontslag van het bestuurscollege een schijnbaar aantasting van de
lokale democratie. Niet van de indruk kan worden onttrokken dat de commissie het voorbeeld
van de Turks- en Caicos eilanden eerst in gedachte had om daarna het daar naar toe aan te
bevelen. Op de Turks- en Caicos eilanden is er echter geen sprake van medebewind dan wel een
decentrale overheid. Zonder meer kan gesteld worden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur
op St. Eustatius. Zonder meer kan gesteld worden dat er sprake was van een zwak opererende
waarnemend gezaghebber die niet in staat was tegenwicht te bieden en om een eigen
verantwoordelijkheid te ontplooien en te verdedigen naar bepaalde elementen toe van de lokale
politici.
Een gezaghebber staat ‘boven de partijen’, los van de politieke hectiek van de dag. Hij
moet zich objectief en onafhankelijk jegens alle leden van de eilandsraad en het college opstellen
om zijn voorzittersrol goed te kunnen vervullen.

Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en

afstandelijkheid zijn woorden die de gezaghebber kenmerken in tegenstelling tot de op politieke
grondslag gevestigde functies van de eilandsraad en van het bestuurscollege. Onder
omstandigheden zal hij in staat moeten zijn om (zo nodig achter de schermen) compromissen te
bevorderen of standpunten nader tot elkaar te brengen om patstellingen te voorkomen. Waar
nodig zal hij integriteit en goed bestuur bevorderen en betrokkenen zo nodig wijzen op
procedures en voorschriften. Tegelijkertijd zal de gezaghebber over zodanige eigenschappen
moeten beschikken dat hij onder alle omstandigheden gezag en respect uitstraalt waardoor
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vertrouwen en goede verhoudingen gewaarborgd worden. De veelzijdigheid van het ambt van
gezaghebber blijkt onder meer uit de algemene formulering van het tweede lid van artikel 172
van de WolBES waar staat dat de gezaghebber overigens een goede behartiging van de
aangelegenheden van het openbaar lichaam bevordert.
Artikel 232 van de WolBES bevat een regeling ingeval van zogeheten grove
taakverwaarlozing. Blijkens de memorie van toelichting op de WolBES heeft deze regeling
alleen betrekking op verwaarlozing van autonome taken, dus van taken op grond van de WolBES
of de FinBES. Bij grove taakverwaarlozing in de openbare lichamen kan bij voorbeeld gedacht
worden aan de weigering van de eilandsraad om eilandgedeputeerden te benoemen, of de
begroting vast te stellen. Ook wanneer het bestuur van het openbaar lichaam onverhoopt niet
meer zou functioneren waardoor de publieke dienstverlening stil komt te liggen is sprake van
grove taakverwaarlozing. De WolBES zegt niets over de wijze waarop zulks kan geschieden.
Denkbaar is dat een of meer functionarissen worden benoemd die (tijdelijk) in het bestuur
voorzien. Daarbij is het mogelijk (maar dat hoeft natuurlijk niet) dat taken van de eilandsraad en
het bestuurscollege worden neergelegd bij de gezaghebber.
Geconcludeerd kan worden dat het ingrijpen op St. Eustatius gebaseerd was op
aanbevelingen van een rapport waarbij casussen met elkaar worden vergeleken (gevallen Turksen Caicos eilanden en St. Eustatius) dat op bestuurlijk constitutionele basis geen overtuigende
ondersteuning geeft. Echter heeft de Rijksoverheid wel de wettelijke instrumenten tot zijn
beschikking om bij taakverwaarlozing deze naar zich toe te trekken. De vrije uitkering van het
openbaar lichaam wordt als zodanig ook aangepast. Met andere woorden minder geld voor het
openbare lichaam. Als zodanig wordt tegemoet gekomen aan een van de geconstateerde
zorgpunten op St. Eustatius met name betere dienstverlening aan de burgers en bedrijven en
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personele, financiële en materiële beheer. Intussen zal een nationaal dialoog moeten worden
opgestart waarbij de bevolking van alle informatie wordt voorzien en dat vormen van autonomie
en goed bestuur grondig besproken wordt zodat naar de volgende verkiezingen in 2019 gewerkt
kan worden. Een maatregel die zeker genomen moet worden is de afschaffing van het stemmen
bij volmacht. Meer informatie dient gegeven te worden over strafbare verkiezingspraktijken
onder andere het beïnvloeden of overtuigen van een persoon om wel of niet te stemmen in ruil
voor een of ander beloning.
De andere mogelijkheid is om de taken van de eilandsraad en het bestuurscollege
conform artikel 132 van de WolBES tijdelijk neer te leggen bij de gezaghebber. Tegelijkertijd
zal de gezaghebber over zodanige eigenschappen moeten beschikken dat hij onder alle
omstandigheden gezag en respect uitstraalt waardoor vertrouwen en goede

verhoudingen

gewaarborgd worden. Dat de ex waarnemend gezaghebber niet beschikte over deze kwaliteiten
kan niet een reden zijn om het bestuur van St. Eustatius volledig te ontmantelen. Ook hier geldt
dat bij benoeming van een vakbekwame gezaghebber op St. Eustatius, een nationale dialoog
opgestart moet worden aangaande vormen van verregaande autonomie en goed bestuur. Als
laatste dient gesteld te worden dat de functie van gezaghebber verder is uitgehold door deze niet
een expliciete plaats te geven in het zoeken van een aanvaardbare en gezamenlijke oplossing
aangaande de huidige situatie op St. Eustatius. Op Bonaire kan dit zich vertalen naar een meer
eigengereid handelen van de gedeputeerden en de eilandsraad, met als gevolg dat de beginselen
van behoorlijk bestuur worden ondermijnd. Een discussie moet op gang komen om de
samenwerking van de lokale bestuursorganen te stoelen op geaccepteerde normen. Om aan te
sluiten bij de woorden van een ex gezaghebber van Bonaire: het mogelijk maken dat
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maatschappelijke partners de samenwerking opzoeken – onderling en met de gezaghebber en
bestuurscollege. De geest van samenwerking moet weer teruggebracht worden.

6.4

CONCLUSIE

Invoering van het nieuwe bestuursmodel met als externe effecten de zeven criteria van good
governance, kent geen positieve invloed op de perceptie (ervaring) van de burgers van Bonaire
voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur. De invoering van het nieuwe
bestuursmodel heeft Bonaire geen krachtige impuls gegeven aan democratische vernieuwingen
die gericht zijn op onder andere het vergroten van de zichtbaarheid van besluitvormingsprocessen en betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek. Voor 52% van de burgers heeft
het dualisme de politiek op Bonaire niet veranderd. De responsiviteit, toegankelijkheid en
betrokkenheid van de lokale democratie is laag en 51% geeft aan geen belangstelling te hebben
in de politiek. De onderzoeksresultaten duiden erop dat de invoering van het nieuwe
bestuursmodel voor burgers weinig betekenis heeft gehad en daarom kan geconcludeerd worden,
binnen de afbakening van het onderzoek, dat het lokaal bestuur niet geheel voldoet aan de
beginselen van deugdelijk bestuur.

6.5

AANBEVELINGEN

De voorbereiding voor de nieuwe status als openbaar lichaam van Bonaire begint daadwerkelijk
met het Overgangsakkoord van 12 februari 2007, waarin concrete stappen zijn overeengekomen
om de nieuwe staatkundige structuur tot stand te brengen en met de opzet voor de strategische
begeleiding van de transitiefase in augustus 2007 (BC., 2007). Met de besturen van de drie
eilandgebieden is afgesproken dat vijf jaar na het moment waarop de eilanden een
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staatsrechtelijke positie binnen het Nederlandse staatsbestel hebben verkregen de uitwerking van
de nieuwe staatkundige structuur door Nederland en de drie eilanden gezamenlijk wordt
geëvalueerd. Op dat moment kan worden bezien wat het staatsrechtelijke eindmodel voor de
eilanden zal zijn.
Gezien de literatuur ontstaat de gedachte dat bij deze grote exercitie er sprake is geweest
van transplantatie van Nederlandse (bestuurlijke) instituten naar in dit geval het eiland Bonaire.
Het verhaal van de democratisering van de Nederlandse Antillen toont echter aan dat
transplantatie van constitutionele instituten niet genoeg is voor het verkrijgen van een
volwaardige westerse democratie. De politieke cultuur (dat wil zeggen: normen, waarden en
gewoonten) spelen namelijk ook een belangrijke rol (Nauta, 2011). In de volgende paragrafen
zal kort worden ingegaan op het veranderingsproces om in deze context de juiste aanbevelingen
te geven ter verbetering van de kwaliteit van het lokaal bestuur.

6.5.1 HET IVB-PROGRAMMA
Nederland heeft Bonaire ondersteund in het veranderingsproces met diverse programma’s.
Bonaire heeft bij de invulling van deze programma’s een aantal belangrijke keuzes gemaakt.
Naast de programma’s voor veiligheid en onderwijs, heeft Bonaire ervoor gekozen om het
programma ‘Institutionele Versterking en Bestuurskracht’(IVB) te bestemmen voor de
voorbereiding van de overheid en het eiland Bonaire op de status van openbaar lichaam Bonaire
(BZK, 2008).

De nieuwe staatkundige relatie heeft namelijk gevolgen voor de taken en

verantwoordelijkheden van het eilandbestuur, voor de bestuurlijke kwaliteit en voor de
waarborgen van deugdelijk bestuur. Deze veranderingen moeten leiden tot een andere,
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transparante, effectievere en efficiëntere overheid. Het bestuurscollege heeft ervoor gekozen de
aandacht te concentreren op drie subdoelen:
1. Bestuurlijke ondersteuning staatkundig proces
2. Verbetering organisatie en uitvoering
3. Verbetering financieel beheer.
Om een beter beeld te geven van deze subdoelen zullen 1 en 2 in het kort hieronder worden
uitgelegd. Punt 3 valt buiten de context van dit onderzoek. Binnen het programma IVB voor
Bonaire zijn over de periode 2008-2014 elf projecten uitgevoerd. De totale omvang van de
twaalf projecten bedroeg ruim US$ 3.3 miljoen.

Figuur 25. De projecten in het kader van de IVB-programma
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ad. 1 Bestuurlijke ondersteuning staatkundig proces
Om richting en invulling te geven aan dit proces zullen bestuurders inhoudelijk moeten worden
ondersteund met kennis en vaardigheden die niet altijd aanwezig zijn in de huidige organisatie.
Voor de aanvullende bestuurlijke ondersteuning zal externe expertise gezocht moeten worden.
Deze ondersteuning zal zich richten op interne veranderingen op Bonaire, de veranderingen
voortvloeiend uit het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen en de veranderingen die het
directe gevolg zijn van de nieuwe relatie met Nederland. De interne veranderingen betreffen de
interne structuur en cultuur van het lokaal bestuur (Boogers en Tops, 2005). De staatkundige
veranderingen zullen ook gevolgen hebben voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan
het democratisch functioneren van de overheid. De taak- en rolverdeling tussen de
volksvertegenwoordiging en het bestuur zal wijzigen en de overheid zal zich anders (willen)
opstellen ten behoeve van de samenleving. Om dit te kunnen bereiken moet het functioneren van
de overheid gemoderniseerd worden. Binnen het programma is daarom ruimte gemaakt om
volksvertegenwoordigers en bestuurders voor te bereiden op de bestuurlijke vernieuwing. Dit
programmaonderdeel had eveneens ten doel de samenleving te informeren over de veranderingen
om actieve participatie en betrokkenheid te creëren.

Ad. 2 Verbetering organisatie en uitvoering
De kwaliteit van het bestuurlijk en ambtelijk functioneren is een belangrijke factor voor de
ontwikkeling van de levenstandaard en de kwaliteit van het leven voor de bevolking van
Bonaire. Mede ingegeven door de staatkundige verandering is de noodzaak ontstaan om de
huidige vorm en het functioneren van het overheidsapparaat grondig te herzien en de structuren
aan te passen aan de eisen van de moderne tijd. Dit vereist grootschalige, integrale en complexe
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aanpassingen in processen en structuren. Bij de besturing en het management van de nieuwe
organisatie zullen deugdelijkheid van bestuur, integriteit, focus op de burger, doeltreffendheid en
doelmatigheid staan. Om al deze veranderingen op een gestructureerde en doelmatige wijze
plaats te laten vinden zijn zowel een goede inhoudelijke en procesmatige voorbereiding en
planning als een gedegen voorbereiding van de regie van essentieel belang. Dit
programmaonderdeel heeft als doel de overheidsorganisatie en de medewerkers voor te bereiden
op een nieuwe toekomst. Een toekomst die samen en met hulp van Nederland vorm wordt
gegeven.

6.5.2 STICHTING SONA
De middelen voor het IVB-programma komen uit de begroting Koninkrijksrelaties en zijn geen
rechtstreekse subsidieverlening, maar ondergebracht bij de Stichting Ontwikkeling Nederlandse
Antillen (SONA). Tussen het bestuur van deze stichting en de Nederlandse overheid zijn
afspraken gemaakt in het kader van het beheer, verantwoording, verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van programma’s en dergelijke (BZK, 2013). In de periode 2008 – 2014 zijn met de
SONA-gelden 94 projecten op de eilanden in Caribisch Nederland uitgevoerd: 53 op Bonaire, 19
op Sint Eustatius en 22 op Saba. Volgens Price Waterhouse Coopers Nederland (PwC) hebben
de activiteiten die binnen deze projecten zijn uitgevoerd een positieve bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van de eilanden. Er is geconstateerd dat Saba zeer effectief gebruik heeft weten te
maken van de samenwerkingsgelden. Op Bonaire en Sint Eustatius is dit voor het IVB minder
het geval. De IVB doelstellingen die in 2008 geformuleerd zijn, zijn voor Bonaire en Sint
Eustatius ambitieus gebleken. Dit kan deels verklaard worden door de transitie naar onderdeel
van Nederland, die tijd en inspanning vergden voor de bestuurscolleges van de eilanden.
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Desalniettemin hebben de samenwerkingsprogramma’s van SONA volgens PwC de eilanden
steun gegeven aan de ontwikkeling van hun eiland en geholpen de ingezette koers vast te
houden. Het is aan Nederland, aan de openbare lichamen van de eilanden en al hun inwoners om
ook in de toekomst deze koers vast te houden (PwC, 2015).

6.5.3 ACTIEPROGRAMMA LOKAAL BESTUUR
Hoofddoel van het Actieprogramma BES was het ondersteunen van de eilandbesturen bij de
invoering van het dualisme op 10 oktober 2010. Het Actieprogramma Lokaal Bestuur (ALB)
werd door het ministerie van BZK verzocht om dit programma uit te voeren vanwege de eerdere
ervaringen met de ondersteuning van de implementatie van het dualisme in Nederland. Het
Actieprogramma BES heeft de eilandbesturen in 2011 en 2012 ondersteund bij de implementatie
van het dualisme, in de context van de bestuursculturen van de eilanden. Het deelproject is in
2013 budgetneutraal verlengd, maar heeft niet veel activiteiten meer ontplooit door bestuurs- en
functiewisselingen op de eilanden (Gudde, 2014).
De doelgroepen voor het actieprogramma BES zijn de eilandsraad, het bestuurscollege
en de eilandgriffier. De locatie voor de trainingen zijn op het eiland zelf en de onderwerpen zijn
als volgt:
-

Inleiding dualisme

-

Vergadervormen en –werkwijzen

-

Intensieve ondersteuning bij invulling nieuwe functie eilandgriffier

-

Rollen en bevoegdheden raad en college in de begrotingscyclus (+ consequenties voor
functioneren van de ambtelijke organisatie)

-

Rollen (m.n. kaderstellend) en instrumenten eilandsraad + ervaringen
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-

Vergader- en debatteertechnieken

-

Veranderende werkrelaties tussen raad, college en ambtelijke organisatie

-

Vergader- en debatteertechnieken

-

Nut dualisme en rol bestuurscollege daarin

-

Integriteit gekoppeld aan ‘good governane’

-

Stand van zaken dualisme in bestuurspraktijk

-

Vergader- en debatteertechnieken

-

Stand van zaken bestuurspraktijk waaronder werkrelatie raad-college

-

Vergader- en debatteertechnieken

-

Observaties begrotingsraad + terug koppeling

-

Rollen en positie gezaghebber + dilemma’s

De Vernieuwingsimpuls dualisme en lokale democratie in Nederland was een
samenwerkingsverband tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het project liep van 2000 tot en met 2006. De
Vernieuwingsimpuls beoogt een cultuurverandering bij raadsleden, Statenleden, wethouders,
gedeputeerden, burgemeesters, Commissarissen van de Koningin en ambtenaren op gang te
brengen. Deze cultuurverandering moet zich uiten in een meer dualistische werkwijze binnen
gemeente- en provinciebesturen, waarbij de raad en provinciale staten zich concentreren op
kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging en het college en Gedeputeerde Staten op de
uitvoering en het dagelijks bestuur. Hierdoor wordt het gemeente- en provinciebestuur meer
herkenbaar en neemt de kwaliteit toe (BZK, 2003).
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6.5.4 EVALUATIE WERKING VAN DE NIEUWE BESTUURLIJKE STRUCTUUR
In het slotakkoord van de miniconferentie over de toekomstige staatkundige positie van Bonaire,
Sint Eustatius en Saba van oktober 2006 te Den Haag is opgenomen dat vijf jaar na het moment
waarop de drie eilanden een staatsrechtelijke positie binnen het Nederlands staatsbestel
verkrijgen, de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur door Nederland en de drie
eilanden gezamenlijk wordt geëvalueerd. Het eindrapport ter zake laat onder andere zien dat
binnen de nieuwe bestuurlijke structuur de horizontale toezichtketen niet effectief functioneert.
Verder is geconstateerd dat de ambtelijke capaciteit gering is (Nauta, 2015). Deze conclusies
worden door de resultaten van dit onderzoek bevestigd.

6.6

EINDCONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In paragraaf 6.6.1 zijn conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven na discussies voor wat
betreft de organisatiestructuur van het openbaar lichaam Bonaire. In paragraaf 6.6.2 is dit het
geval voor wat betreft de bestuurders en de volksvertegenwoordiging van het openbaar lichaam
Bonaire.

6.6.1 DE ORGANISATIESTRUCTUUR OPENBAAR LICHAAM BONAIRE
De politiek heeft in 2007 besloten om de organisatiestructuur van het openbaar lichaam, die
gebaseerd was op het secretariemodel, te transformeren naar een directiemodel. Het secretariemodel in Nederland is in de jaren negentig vervangen door een sectorenmodel dat op zijn beurt
vervangen is door een directiemodel.
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Tabel 50
Drie gemeentelijke organisatiemodellen met hun kenmerken.

In vorenstaand tabel zijn drie gemeentelijke organisatiemodellen met enkele in het oog
springende kenmerken naast elkaar gezet. Met elk van de kolommen correspondeert min of meer
een decennium (Aardema en Korsten, 2009). Het sectorenmodel kenmerkt zich door het meer
‘bedrijfsmatiger’ werken.
In 1994 is de organisatiestructuur van het eilandgebied Bonaire vastgesteld (EGB, 1994).
Artikel 3 benoemd 11 diensten en artikel 24 schrijft voor dat de eilandsecretaris hoofd is van de
ambtelijke organisatie en artikel 27 vermeldt dat de eilandsecretaris diensthoofd is van de
bestuursdienst. De bestuursdienst heeft als doelstelling het bijdragen aan het in stand houden en
verbeteren van het bestuurlijk proces, het in stand houden en verbeteren van het functioneren van
de ambtelijke organisatie als geheel en het zorgdragen voor de verbinding tussen de
bestuursorganen en de ambtelijke organisatie. De overheidsorganisatie vertoont in 2008, toen het
proces van verandering is geëntameerd, een mix van een secretariemodel en een sectorenmodel.
In een zich sterk ontwikkelend land als Nederland had de organisatiestructuur drie decennia
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nodig om zich te ontwikkelen van een secretariemodel naar een directiemodel (Aardema en
Korsten, 2009).

CONCLUSIE is dat de politiek in 2007 zich ervan bewust is dat het toenmalige eilandgebied
Bonaire een organisatorische achterstand heeft met Nederland, en er daarom voor gekozen heeft
meteen over te gaan naar een directiemodel in plaats van een sectorenmodel. Het gevolg hiervan
is dat het natuurlijke veranderingsproces verstoord is geraakt. In de Miniconferentie van 10 en 11
oktober 2006 is met de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba afgesproken dat de
financiën van deze eilandgebieden van de Nederlandse Antillen op orde moeten worden gebracht
om deze eilanden een goede startpositie te geven en dat daartoe bij algemene maatregel van
rijksbestuur toezicht zal worden ingesteld. Bij besluit van 8 november 2007 is het College
financieel Toezicht (Cft) ingesteld. Het Cft is een instantie die toezicht houdt op de
overheidsfinanciën van de toenmalige eilandgebieden en nu de openbare lichamen Bonaire, St.
Eustatius en Saba. De toetsingscriteria van de ontwerpbegrotingen moeten gaan voldoen aan
Nederlandse normen en de organisatiestructuur is hier totaal niet op voorbereid. Er voltrekt zich
een transplantatie van een Nederlandse werkwijze zonder rekening te houden met de gangbare
normen, waarden en gewoonten. Het vorenstaande zuiver alleen om een goede startpositie te
bewerkstelligen op 10 oktober 2010, de datum waarop het eiland Bonaire onderdeel van het
Nederlandse Staatsbestel is geworden.

AANBEVOLEN wordt, medegezien het feit dat de constitutionele wijzingen en de naweeën
hiervan enigszins zijn gaan liggen, de huidige organisatiestructuur aan een evaluatie te
onderwerpen. Vooral gezien het feit dat in het rapport voor wat betreft de evaluatie van het IVB-
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programma, vermeld wordt dat het directiemodel niet werkt zoals het zou moeten, en het model
alleen op papier bestaat. In de praktijk wordt nog gewerkt volgens het oude secretariemodel
(PwC, 2015).
Voor een klein eiland als Bonaire wordt de uitdaging steeds groter om de ontwikkelingen
geheel zelfstandig bij te benen. Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
lijken impliciet uit te gaan van grotere en robuustere gemeenten (vanaf circa 50.000 inwoners)
die in staat zijn met voldoende bestuurskracht en uitvoeringskracht het zwaarder wordende
gemeentelijk takenpakket uit te voeren. Aanbevolen wordt een voorbeeld te nemen aan de
gemeente Texel, die gerekend wordt tot de gemeenten met een inwonerstal tot 20.000 inwoners.
De gemeente Texel heeft in 2012 een besluit genomen de ambtelijke organisatie te reorganiseren.
In 2007 heeft het toenmalige bestuurscollege het beginsel van subsidiariteit geadopteerd.
Dit beginsel houdt onder andere in dat de burger de drager moet zijn van zijn eigen
ontwikkeling. Alles wat de organisaties en instituten op Bonaire zelf kunnen doen, moeten zij
ook zelf doen (EGB, 2007). Bonaire heeft er dus voor gekozen om bestuurlijk zelfstandig te
blijven en zoveel mogelijk te doen wat het eiland zelf kan. De verankering van de Openbare
lichamen in de Grondwet is in 2018 een feit. Het wetsvoorstel is in 2011 ingediend en regelt de
betrokkenheid van de vertegenwoordigende organen (eilandsraad) bij de verkiezing van de leden
van de Eerste Kamer (Portal, 2012). Tegenstanders van het wetsvoorstel op het eiland zijn van
mening dat de bewoners tot tweederangsburgers worden gedegradeerd. In de grondwetwijziging
staat namelijk dat voor Bonaire, St. Eustatius en Saba er ‘afwijkende regels kunnen gelden’ voor
de openbare lichamen in het Caribisch gebied. Hiermee wordt de ongelijkheid verankerd (Portal,
2012). Volgens de tegenstanders kunnen de BES-burgers niet meer naar de rechter stappen om
een oordeel te vragen over een slechtere behandeling of minder rechter dan de Europees
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Nederlandse medeburgers. Immers met een simpele verwijzing naar de gewijzigde Grondwet
wordt de klacht van tafel geveegd (AD, 2012).
In een in 2015 gehouden referendum heeft ruim 65% van de inwoners van Bonaire aangegeven
niet tevreden te zijn over de directe band met Nederland. Het bestuurscollege heeft daarna de
wens uitgesproken spoedig met Nederland te willen onderhandelen over een andere invulling van
de band waarbij van essentieel belang is meer rechten voor de inwoners van Bonaire om mee te
beslissen over interne aangelegenheden (BN.nu, 2015). Het vorenstaande geeft een sterke
indicatie van een groeiend behoefte aan autonomie . Op Bonaire gelden nu dezelfde regels als in
Nederland, en het eiland kent ook ongevraagde verworvenheden als homohuwelijk en
euthanasie. Maar sociale uitkeringen zijn niet gelijkgetrokken en de kinderbijslag is stukken
lager. Ook in ander opzicht is het moeilijk voor de Bonerianen. Zo hebben Nederlandse regels
het minder makkelijk gemaakt een eigen zaak te openen, is geld lenen bij de bank moeilijker
geworden en worden voor de betere banen specifieke opleidingseisen gesteld. Daardoor zijn het
vaker Nederlanders die deze banen krijgen. Wanneer deze gevoelens van autonomie door
sommige specifieke groepen in de samenleving worden aangewakkerd alleen vanwege het eigen
politiek belang, heeft dit als gevolg dat de bevolking zich gaat afzetten tegen alles wat maar van
buiten komt en is elk vorm van een staatkundig structuur gedoemd te mislukken. De groeiend
behoefte dient beter omgezet te worden in het creëren van goed voorbereide mensen, die stevig
in hun schoenen staan, met eigen vertrouwen en met de eigenschap om hun eigen toekomst te
bepalen.
Model B van de begroting van het openbaar lichaam Bonaire over het jaar 2017, betreft
de staat van de salarissen en sociale lasten en geeft een totaal aan van US$ 20.957.057. Op een
totale begroting van US$ 53.357.892 vormen de personeelslasten 39% van de totale begroting.
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De huidige gedeputeerde van Financiën heeft reeds aangegeven dat in het concept begroting voor
2018 deze kosten naar bijna 47% zullen stijgen. Het vorenstaande geeft een indicatie van een
groter en zwaarder wordend takenpakket waarbij er geen ruimte is voor nieuw beleid.
In vervolg op het vorenstaande is gekeken naar het aantal ambtenaren per 1000 inwoners
in vergelijking met Nederland. De formatie van het openbaar lichaam Bonaire is in 2016 met vijf
medewerkers gegroeid tot 337 personen (OLB, 2016). Tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2016 is
de bevolking op Bonaire met ongeveer 500 inwoners gegroeid tot 19 408 personen (CBS, 2016).
Het aantal Fte (full time equivalent) dan wel ambtenaren per duizend inwoners bedraagt aan de
hand van het voorgaande 17,4 fte per duizend inwoners. In vergelijking met gemeenten in
Nederland komt Bonaire bijna langszij de gemeente Amsterdam, als eerste op de ranglijst, met
een fte van 19,7 ambtenaren per 1000 inwoners. Amsterdam heeft echter 825.000 inwoners wat
bijna 43 keer zo groot is als Bonaire. Het vorenstaande geeft een indicatie dat er compartitief
gezien veel mensen bij de lokale overheid werken.
Tabel 51
Aantal ambtenaren per duizend inwoners in enkele gemeenten (Korsten, 2015)
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In overweging genomen de identiteit, historie en een groeiend zelfbewustzijn van het eiland dat
gesterkt wordt door een behoefte aan autonomie en handhaving van de bestuurlijke
zelfstandigheid, en om aan de steeds grotere uitdaging de ontwikkelingen geheel zelfstandig het
hoofd te bieden, wordt aanbevolen de mogelijkheden na te gaan voor een andere, fundamentele
ontwikkeling van de organisatie. Er moet naar gewerkt worden om Bonaire te ontwikkelen naar
een soort regiegemeente. Het meer in regie werken betekent behoud van de bestuurlijke
verantwoordelijkheid waarbij er voor gekozen wordt – waar gewenst en noodzakelijk – dat meer
taken door anderen of met anderen wordt uitgevoerd. Door meer met anderen samen te werken
- lokaal, regionaal en met Nederland - en taken uit te besteden werkt Bonaire aan condities om de
zelfstandigheid te behouden, maar wel te voorzien in optimale dienstverlening. Aandachtspunt is
het vinden van de juiste balans tussen kosten, kwaliteit en continuïteit (voorkomen van
kwetsbaarheid). Dit telkens vanuit het oogpunt: draagt het bij aan behoud van de bestuurlijke
zelfstandigheid en een goede dienstverlening (Giskes, 2012).
Als laatste wordt sterk aanbevolen om bij de ontwikkeling van een nieuwe
organisatiestructuur, een samenwerking aan te gaan met een universiteit op Aruba of Curaçao
naar analogie van het concept ‘Betuursacademie Nederland’. De bestuursacademie Nederland
richt zich zowel op de ontwikkeling van mensen als organisaties binnen het openbaar bestuur.
Via een compleet pakket aan vakopleidingen en praktijkgerichte cursussen worden jaarlijks
duizenden medewerkers binnen de overheid opgeleid en getraind (BAN, 2017).
De Universiteit van Aruba bijvoorbeeld richt zich onder andere op het bijdragen aan
oplossingen van maatschappelijke vraagstukken door onderzoek te doen voor bedrijven of
organisaties. Een universiteit kan onder andere kennis leveren betreft gedrag van mensen, sociale
processen en culturele verschijnselen; hoe mensen met elkaar leven en werken. Een universiteit
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is in staat maatschappelijke vraagstukken te bestuderen door naar het alledaagse leven van
mensen - op Aruba, Bonaire, Nederland en in het buitenland - te kijken en de verschillende
manieren waarop mensen hun idealen en normen uiten te analyseren. Als zodanig wordt een
begrip gecreëerd voor complexe processen van sociale en globale ontwikkelingen in kleine
gemeenschappen ter ondersteuning van politieke besluitvorming. Snelle en complexe
ontwikkelingen, ook vanuit Nederland, kunnen met behulp van de Universiteit worden
opgevangen, en als zodanig bewerkt (maatwerk) voor toepassing op Bonaire waarna evaluatie
kan plaatsvinden, alsook verdere begeleiding en opleiding. Aanbevolen wordt een ‘Memory of
Understanding’ ter zake uit te werken tussen de Nederlandse regering, een universiteit op Aruba
of Curaçao, bijvoorbeeld de Intercontinental University of Curaçao (ICUC) en het openbaar
lichaam Bonaire. De ICUC bijvoorbeeld verzorgt momenteel een DBA (doctor of Business
Administration) en thans een deeltijd PhD (Doctor of Philosophy) opleiding. Het besluit van
ICUC om met een deeltijd opleiding te beginnen is genomen nadat bleek dat er op Curaçao
onvoldoende wetenschappelijke onderwijs is op basis waarvan besluiten worden genomen. De
ICUC wenst hier iets aan te doen door een wetenschappelijke opleiding van hoger niveau aan te
bieden waarbij onderzoekscapaciteit wordt gestimuleerd( (AD2, 2015). Met de ICUC
bijvoorbeeld kan een samenwerking worden aangegaan voor onderzoeksactiviteiten, praktische
cursussen, gastcolleges, forums enzovoorts, over belangrijke onderwerpen voor de lokale
overheid, met bijzonder nadruk op versterking van de ‘governance’ van het openbaar lichaam
Bonaire.
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6.6.2 BESTUURDERS EN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
De burgers van Bonaire zijn over het algemeen betrekkelijk negatief over het functioneren van
de lokale democratie. Niet minder dan 91% van de burgers is van mening dat het eilandbestuur
niet snel genoeg werkt en haar afspraken nakomt. Ook is er een hoog aantal van 91% die van
mening is dat het eilandbestuur weinig doet om de mensen bij het bestuur van het eiland te
betrekken. De toegankelijkheid van de lokale democratie en de interesse in het bestuur wordt niet
aangewakkerd bij de burgers van Bonaire. 48% van de burgers van Bonaire is van mening dat er
momenteel niet meer interesse is voor de vergaderingen van de eilandsraad dan vroeger en 48%
heeft geen interesse in de discussies in de eilandsraad. 51% van de burgers is van mening dat ze
geen invloed hebben op de politiek op Bonaire. 77% van de burgers van Bonaire vindt dat de
eilandraadsleden hun best niet doen om zich te informeren over wat er onder de burgers leeft en
78% is van mening dat de eilandsraad niet volledig berekend is op haar taken. 70% van de
burgers is van mening dat het bestuur er niet behoorlijk in slaagt om belangrijke problemen van
het eiland op te lossen. De kwalitatieve onderzoeksresultaten laten zien dat de opgetekende
ervaringen van maatschappelijke instellingen, de Pers,

oud-bestuurders, de private sector,

vakbonden en personen van invloed in de maatschappij met het nieuwe bestuursmodel van het
openbaar lichaam Bonaire een indicatie geven dat weinig van de externe effecten wordt gevoeld.
Volgens de literatuur is een voorwaarde voor het bereiken van externe effecten de
afwezigheid van grote conflicten over de te volgen dualiseringskoers. Langdurige discussies over
taken, rollen en verantwoordelijkheden van raad en college zorgen ervoor dat de aandacht sterk
intern gericht is, hetgeen een externe oriëntatie in de weg staat (Boogers en Tops, 2005). In 2013
constateert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat het functioneren van
het bestuur van Bonaire al enige tijd onder druk staat als gevolg van – minder functionele –
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interacties tussen het bestuurscollege, de gezaghebber, de eilandsraad en ook de
Rijksvertegenwoordiger (BZK, 2013). De Rijksvertegenwoordiger is een Nederlandse politieke
functie en vormt de schakel tussen de Rijksoverheid enerzijds en de drie openbare lichamen. De
Rijksvertegenwoordiger heeft onder andere als taak het waarborgen van goed bestuur in de drie
openbare lichamen. Om te komen tot een normalisering van de verhoudingen heeft de minister
een oud gouverneur van de Nederlandse Antillen gevraagd om te bemiddelen en is als gevolg
hiervan een intentieverklaring opgesteld waarvan de strekking is dat betrokkenen alles zullen
doen wat in hun vermogen ligt, om de rust binnen het bestuur van Bonaire te bestendigen en te
continueren.
In het evaluatierapport vijf jaar Caribisch Nederland voor wat betreft de werking van de
nieuwe bestuurlijke structuur, staat opgetekend dat in de regeerperiode 2011-2015 de
bestuurlijke wisselingen een zware wissel hebben getrokken op de slagkracht van het college
(Nauta, 2015).

In mei 2017 treedt wederom een nieuw college aan om in augustus 2017

wederom van constellatie te veranderen. De redacteur van Bonaire Nieuws kwalificeert het
geheel als complementering van de politieke chaos op Bonaire. Het vorenstaande des te meer
omdat de inmiddels omstreden eilandssecretaris, alsnog voor een periode van 3 maanden is
geschorst. Hiermee is in feite nu ook de ambtelijke top van de organisatie onthoofd. (Linkels,
2017).
Zoals reeds naar voren gebracht in paragraaf 6.5.3 was de ‘Vernieuwingsimpuls dualisme
en lokale democratie’ in Nederland een samenwerkingsverband tussen het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het
project liep van 2000 tot en met 2006. In dezelfde paragraaf is naar voren gebracht dat Nederland
Bonaire in het veranderingsproces ondersteund heeft met diverse programma’s. Binnen het
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programma is ruimte gemaakt om volksvertegenwoordigers en bestuurders voor te bereiden op
de bestuurlijke vernieuwing. Er valt echter te constateren dat geen enkel programmaproject is
uitgevoerd voor wat betreft het voorbereiden van de volksvertegenwoordigers en bestuurders.
De vernieuwingsimpuls in Nederland had één doel: het stimuleren van de vitaliteit van de
lokale democratie (de Vet, 2003). Het vorenstaande krijgt gestalte door onder andere het aanbod
van scholing, cursussen, voorlichting en training. Het aanbod is zeer gevarieerd: van het
aanbieden van verkennende cursussen over dualisering, het oefenen van een duale
raadsvergadering tot het ontwikkelen en invoeren van specifieke dualistische instrumenten. Ook
zijn er vaardighedentrainingen verzorgd over dualisme zoals training commissievoorzitters in
het duale bestel, training agendabepaling voor het presidium, debattrainingen en training
ambtenaar in het duale bestel. Het houden van congressen en symposia is eveneens één van de
instrumenten van de Vernieuwingsimpuls (de Vet, 2003). Zoals reeds naar voren gebracht liep
het traject van 2000 tot en met 2006.
Reeds naar voren is gebracht dat het Actieprogramma BES een ondersteuning is van de
eilandbesturen bij de invoering van het dualisme op 10 oktober 2010. Het programma vertoont
sterke gelijkenis met die van de vernieuwingsimpuls in Nederland. Het traject in Nederland liep
van 2000 tot en met 2006 met tussenevaluaties. Het Actieprogramma BES heeft de
eilandbesturen in 2011 en 2012 ondersteund bij de implementatie van het dualisme en is in 2013
budgetneutraal verlengd, maar heeft niet veel activiteiten meer ontplooit door bestuurs- en
functiewisselingen op de eilanden (Gudde, 2014). Geconcludeerd kan worden dat de bestuurders
en volksvertegenwoordigers op Bonaire zeer matig zijn voorbereid op het nieuwe bestuursmodel
en dat de facto geen cultuurverandering heeft plaatsgevonden.
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CONCLUSIE is dat er geen noemenswaardige bijdrage is geleverd aan de cultuur van
vernieuwing en het bevorderen van vitaliteit bij het lokaal bestuur. Het nieuwe bestuursmodel
heeft de lokale politiek voor burgers daardoor niet toegankelijker en herkenbaarder gemaakt.

AANBEVOLEN wordt de aandacht te richten op goed openbaar bestuur en een cultuur te kweken
van eigen verantwoordelijkheid van besturen om een gewetensvolle invulling te geven aan taken
en verantwoordelijkheden van volksvertegenwoordigers en bestuurders in het openbaar bestuur.
Ook bij de volksvertegenwoordigers en bestuurders moet rekening worden gehouden met de
eilandidentiteit, historie en een groeiend zelfbewustzijn die gesterkt wordt door een behoefte aan
autonomie en handhaving van de bestuurlijke zelfstandigheid. Aan het begin van de 21 e eeuw
voorziet een groot deel van de bevolking van Bonaire een toenemende welvaart, beter onderwijs,
betere gezondheidszorg en veiligheid als voordeel van een directe politieke relatie met
Nederland. Hiervoor was men bereid een groot deel van de autonomie op te geven, echter wel
met behoud van het zelfbeschikkingsrecht. De Nederlandse overheid heeft de hoop dat het
verwijderen van het niet naar behoren functionerende bestuur van de Nederlandse Antillen tot
grotere bestuurlijke effectiviteit en meer integriteit zal leiden (Veenendaal W. , 2015).

AANBEVOLEN wordt dat Bonaire de onderdelen van good governance op wetenschappelijke
basis selecteert die aandacht moeten krijgen. Breng eerst focus aan in de vraag wat noodzakelijk
is voor de samenleving van Bonaire. Dit dient langzaam opgebouwd te worden om een grote
hoeveelheid ontwikkelingspunten te vermijden. Ook hier wordt aanbevolen een samenwerking
met een Universiteit op Aruba of Curaçao aan te gaan naar analogie van het concept
‘Bestuursacademie Nederland’. De Universiteit is in staat ondersteuning te bieden aan het
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opzetten en uitvoering van projecten, doelstellingen specifiek, meetbaar en realistisch te
formuleren, en voorts ook een nulmeting uit te voeren naar de meetbare indicatoren van deze
doelstellingen, zodat de uitgangspositie duidelijk is. Hiermee kan de overheid achteraf duidelijk
maken of en welke resultaten daadwerkelijk behaald zijn en objectief vaststellen of dit succesvol
is geweest.

6.6.3 DE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK
Zoals in hoofdstuk 1 gesteld heeft de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek betrekking
op het uiteindelijke doel van de staatkundige hervormingen: ‘Een sterk Koninkrijk dat ook in
deze moderne tijd in staat is om op een goede manier (o.a. via het openbaar bestuur) het welzijn
van zijn burgers te dienen, in welk deel van het Koninkrijk deze zich ook bevinden’ (Bijsterveld,
2012). De overheid moet relatief goed functioneren voordat economische en politieke
ontwikkeling kan optreden en sociale diensten kunnen worden verleend (Grindle, 2004). De
Nederlandse ontwikkelingsagenda op de BES-eilanden met haar streven naar goed bestuur
hanteert dezelfde veronderstelling (MinBZK, 2014). De good governance agenda introduceert
echter een grote hoeveelheid ontwikkelingspunten die aandacht moeten krijgen. In de praktijk
blijkt een grote agenda vaak lastig uitvoerbaar en dat leidt ertoe dat verwachtingen van de
bevolking vaak hoger zijn dat de bereikte successen (Grindle, 2004). Van een dergelijke situatie
lijkt op dit moment op Bonaire sprake te zijn (Gack, 2016). Het door Grindle geïntroduceerde
begrip good enough governance is een herziening van de good governance agenda, waarbij
Grindle probeert de haalbare ontwikkelingsplannen van de onhaalbare te scheiden en waarbij het
haalbare gedeelte het startpunt is voor good enough governance. Dit conceptueel kader stelt dat
niet alle bestuurlijke fouten in een keer getackeld moeten en kunnen worden. De aandacht moet
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juist gevestigd worden op de minimale condities van bestuurlijke functionaliteit om
economische, politieke en sociale ontwikkeling mogelijk te maken (Grindle, 2004).
Ikhide en Obadan hebben in een studie onder enkele Afrikaanse landen gekeken naar de
obstakels die de ontwikkeling van ‘good enough governance’ hinderen en de behaalde doelen
ondermijnen. Er zijn vier belangrijke gebieden van capaciteitsbeperking geïdentificeerd
waaronder de beperkingen ten aanzien van priotisering. Voorgesteld wordt gezien de financiële
beperkingen prioriteiten te stellen voor capaciteit opbouwende instituten (in plaats van
capaciteitsopbouwende interventies) en donoren om de capaciteitsontwikkeling te versterken
(Ikhide en Obadan, 2011).

AANBEVOLEN wordt dat Nederland blijft faciliteren dat de competenties van de medewerkers
van het openbare lichaam Bonaire op peil blijft met medewerking van een universiteit op Aruba
of Curaçao. Hiermee kan de afhankelijkheid van tijdelijke kennis en capaciteit verminderd
worden. Dit kan door in overleg met het openbaar lichaam de kennisuitwisselingsprogramma’s
met Nederlandse gemeenten of andere publieke instellingen onder auspiciën van een universiteit
op Aruba en Curaçao voort te zetten naar analogie van het concept ‘Bestuursacademie
Nederland’ en naar behoefte bij te stellen.

Eerder is gesteld dat het voor de hand ligt dat bij autonomie niet lichtvaardig kan worden
besloten tot een taakverwaarlozingsregeling. Als de grovelijke verwaarlozing zich echter
voordoet, kan uitsluitend de wetgever zelf (maar dan ook hard) ingrijpen. Dat het ingrijpen bij
grovelijke taakverwaarlozing in de geschiedenis gepaard is gegaan met het vaststellen van adhoc wetgeving, betekent niet dat dit niet anders kan.
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Op St. Maarten zijn in de afgelopen jaren vier onderzoeksrapporten verschenen op het gebied
van integriteit (PWC 2014, Transparency International 2015, General Audit Chamber 2014,
Commissie Integer Openbaar Bestuur 2014). De Rijksministerraad heeft in 2013 voor het eerst
zijn zorgen geuit over de integriteit van het bestuur van Sint-Maarten. Er waren twee
integriteitsschendingen aan het licht gekomen en de Rijksministerraad vreesde dat er een groter
integriteitsprobleem onder zou liggen (TK, 2013). Op 30 september 2013 heeft de
Rijksministerraad een aanwijzing aan de Gouverneur gegeven om een onafhankelijk onderzoek
in te stellen naar de integriteit en de deugdelijkheid van het bestuur (TK, 2013). Op 17 oktober
2014 heeft de Koninkrijksregering de Gouverneur van Sint Maarten een verdere aanwijzing
geven. Deze aanwijzing gaf de Gouverneur de benodigde “instrumenten en ondersteuning” om
een onderzoek in te stellen naar de integriteit van de beoogde leden van een nieuw te vormen
kabinet. Met deze maatregel wordt getracht de integriteit van de beoogde kabinetsleden vooraf te
‘verzekeren’ (TK, 2014). Tevens heeft de Rijksminsterraad via een Algemene Maatregel van
Rijksbestuur om de oprichting van een integriteitscommissie en versterking van de
rechtshandhaving mogelijk gemaakt (Weeda, 2016). De afzonderlijke rapporten hebben de
vermenging van de bovenwereld met de onderwereld op het eiland aangetoond (Marijnissen,
2017). Het parlement heeft over de jaren heen verschillende wetgeving aangenomen om goed
bestuur te bevorderen maar toont geen initiatieven ten aanzien anti-corruptieve activiteiten (de
Wit, 2015). Net als Aruba en Curaçao is St. Maarten een autonoom land binnen het Koninkrijk
der Nederlanden. De Koninkrijksregering is krachtens het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden opgedragen te waarborgen dat de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de
rechtszekerheid en de deugdelijkheid van bestuur door de Caribische Landen worden
verwezenlijkt. Deze taakstelling wordt aangeduid met de term waarborgfunctie (Nauta, 2014).
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In september 2017 is St. Maarten door twee krachtige orkanen getroffen die enorme
schade heeft berokkent aan het eiland. Het Nederlandse kabinet heet 550 miljoen euro
beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van het eiland mits wordt ingestemd met de
voorwaarden die Nederland voor het geven van hulp heeft gesteld. Nederland stelt twee strikte
voorwaarden aan Sint-Maarten na orkaan Irma. Het kabinet wil dat het eiland meewerkt aan de
oprichting van een zogeheten Integriteitskamer, een instelling die wijdverbreide corruptie op het
eiland moet tegengaan en ook moet gaan toezien op de besteding van de Nederlandse gelden.
Daarnaast eist Nederland een grotere rol bij de grensbewaking op het eiland. De voorwaarden
worden door de premier van St. Maarten afgewezen en vormen de aanleiding voor een
diplomatieke rel tussen Nederland en St. Maarten en een interne bestuurscrisis waarbij de
premier in november 2017 wordt afgezet en nieuwe verkiezingen voor 26 februari 2016 worden
uitgeschreven. Volgens de gouverneur van St. Maarten wordt de regering gevormd door
ministers die prioriteit geven aan onder meer de wederopbouw van het eiland, de afspraak met
Nederland over financiële hulp en het afronden van de begroting voor 2018 (Heilbron en König,
2018).
Ook in 2014 heeft zich op Aruba een crisis voortgedaan naar aanleiding van een besluit
van de Rijksministerraad om de Arubaanse begroting niet door de gouverneur te laten
ondertekenen en de financiële situatie van het eiland te laten ondertekenen. De Arubaanse
premier gaat in hongerstaking. Hij zegt geen voedsel meer tot zich te nemen totdat de Arubaanse
begroting is goedgekeurd. De actie is een protest tegen het besluit van de Rijksministerraad. De
premier noemt het besluit van de Rijksministerraad ongrondwettig en eist dat de begroting
alsnog wordt ondertekend. Een van de Arubaanse ministers is van mening dat Nederland bezig is
met een sluw plan om financieel toezicht aan Aruba op te leggen. Hij waarschuwde echter dat
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dat nooit zou lukken (VK, 2014). De premier van Aruba beëindigde zijn hongerstaking nadat de
gouverneur hem ervan overtuigd heeft dat er een akkoord is bereikt met Nederland over de
begroting van Aruba voor 2014. Aruba had moeite met de ‘wijze waarop Nederland beslissingen
aan Aruba wil opleggen. Daarover zal de komende periode blijven onderhandelen’ (VK, 2014).
In mei 2014 is er een akkoord bereikt tussen Nederland en Aruba over onafhankelijk
financieel toezicht van de overheidsopgaven. De Arubaanse regering hoeft zich niet te
verantwoorden aan het College financieel toezicht (Cft). Er komt namelijk een nieuw orgaan, het
college Aruba financieel toezicht CAft). Naar verwachting zal de taken van het Caft in 2018
overgedragen aan een nieuw in te stellen begrotingskamer. De premier van Aruba heeft in de
Staten gesteld dat het akkoord ‘de beste manier is om de autonomie van Aruba te waarborgen’
(Bearingpoint, 2015). Overigens heeft de hoogste rechter van Nederland, de Raad van State, in
een voorlichting gesuggereerd dat de Raad van Minister buiten zijn boekje is gegaan door voor
de gouverneur de grens te bepalen tussen lands- en Koninkrijksorgaan. Aruba heeft volgens de
Raad van State weinig andere keus gehad dan de beslissing te accepteren. De enige mogelijke
procedure is om het overleg in de Rijksministerraad voort te zetten, maar daarin heeft Nederland
een doorslaggevende meerderheid. ‘Verdere mogelijkheden lijken er niet te zijn, zolang er geen
adequate geschillenregeling tot stand is gekomen op grond van de mogelijkheden die het Statuut
hiervoor biedt’, sluit de Raad van State de voorlichting af (RvS, 2015).
Zoals reeds gesteld heeft de Koninkrijksregering krachtens het Statuut voor het
Koninkrijk der Nederlanden een waarborgfunctie voor wat betreft deugdelijkheid van bestuur in
de Caribische landen. Uit de officiële toelichting op het Statuut voor het Koninkrijk der
Nederlanden blijkt dat deze taakstelling van de Koninkrijksregering slechts dan aan de orde is
wanneer in een van de Caribische Landen geen ‘redres van een ontoelaatbare toestand mogelijk
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is’. De vraag is nu: doen zich in de Caribische landen dergelijke ontoelaatbare toestanden voor
en zo ‘ja’, zijn de landen niet in staat die op eigen kracht op te lossen? Op de BES-eilanden zijn
de gezaghebbers belast met de bevordering van goed bestuur en zien toe dat een issue niet
toegroeit naar een ontoelaatbare toestand. Maar met dergelijke ‘ontoelaatbare toestanden’ is de
waarborgfunctie nog niet aan de orde. Doorslaggevend is het antwoord op de vraag of de
entiteiten in staat zijn dergelijke toestanden zelf op te lossen. Naar het oordeel van de
Nederlandse regering mag dat verwacht worden omdat de landen zouden beschikken over alle
noodzakelijke democratische voorzieningen (Nauta, 2015).
Zoals eerder bepleit werd bij de laatste herziening van de institutionele stelsels van de
Landen in 2010 opnieuw grotendeels het Nederlandse voorbeeld als blauwdruk gebruikt. Hoewel
de invloed van de Caribische context op het functioneren van het openbaar bestuur al langer
bekend is, is de mismatch tussen de Caribische context en het institutionele stelsel zodoende
blijven voortbestaan. Daarom is ook aanbevolen dat bij de volksvertegenwoordigers en
bestuurders in Caribisch Nederland rekening moet worden gehouden met de eilandidentiteit,
historie en een groeiend zelfbewustzijn die gesterkt worden door een behoefte aan autonomie en
handhaving van de bestuurlijke zelfstandigheid.
In het Verenigd Koninkrijk heeft uitgebreid discussie plaatsgevonden over de juridische
betekenis van het begrip goed bestuur. Uiteindelijk werd daar door de rechter beslist dat deze
term een politiek begrip is en de rechter niet ontvankelijk is voor zaken waarin gevraagd wordt
de rechtmatigheid van een wet of regel aan dat begrip te toetsen (R. (Bancoult) vs Secretary of
State for Foreign and Commonwealth affairs, 2000). Aan de hand hiervan kan naar voren worden
gebracht dat de uitleg van de waarborgfunctie – en in het bijzonder deugdelijk bestuur – ten
principale niet juridisch maar politiek is. Dat wil zeggen dat als de politiek vindt dat sprake is
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van slecht bestuur er sprake ís van slecht bestuur. Deze verschil van mening tussen de Caribische
landen en Caribisch Nederland enerzijds, en Nederland anderzijds, leidt tot voortdurend fricties
en hoopoplopende conflicten gezien het verschil tussen eigen bestuurlijke context en die van
Nederland.
De laatste tijd zien wij daarom dat anders dan in het verleden het geval was, Nederland
een proactieve invulling geeft aan de waarborgfunctie, echter wel op een indirecte wijze. Hulp
aan St. Maarten voor wederopbouw na de orkaan Irma werd onthouden totdat St. Maarten aan
enkele voorwaarden van goed bestuur voldoet namelijk het instellen van een integriteitskamer en
toezicht op grenscontrole. Er ontstond een interne politieke crisis en de regering van St. Maarten
werd middels een motie naar huis gestuurd. De interim regering ging wel akkoord met de
voorwaarden van Nederland. De verkiezingen in februari 2018 laat echter zien dat de politieke
partij van de ex premier zijn vijf zetels in het parlement heeft behouden en de Nederland gezinde
winnaar van de verkiezingen niet de absolute meerderheid in het parlement heeft gehaald.
Aruba werd gedwongen een college financieel toezicht in te stellen na een aanwijzing door de
Rijksministerraad aan de gouverneur om in 2014 de begroting niet te tekenen, en op Curaçao
werd het bezwaar van de Curaçaose regering inzake verlenging van het financieel toezicht
verworpen. De Curaçaose regering maakte niet zozeer bezwaar tegen de feitelijk verlenging van
het financieel toezicht, maar vooral tegen de criteria die gebruikt werden door de
Rijksministerraad en de evaluatiecommissie voor de Rijkswet financieel toezicht. Beide hoefden
volgens de regering alleen te beoordelen of Curaçao in drie achtereenvolgende jaren – 2010,
2011 en 2012 – een evenwichtige en goed onderbouwde begroting had. Een afzonderlijke
beoordeling van het financieel beheer in die jaren was niet nodig, vond Curaçao (Amigoe, 2016).
Overigens ‘dreigt’ er wederom een aanwijzing voor Aruba inzake de financiële situatie van het
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Land Aruba. Voor 30 april 2018 moet Aruba een begroting aanleveren die voldoet aan de eisen
van het College Aruba financieel toezicht. Zo niet, dan volgt een aanwijzing van de
Rijksministerraad. De staatsecretaris schrijft dat er het beeld met betrekking tot de financiële
situatie van Aruba zeer zorgelijk blijft (AD, 2018). Een duurzame oplossing voor deze financiële
situatie is mogelijk door een forse schuldsanering met behulp van Nederland en gelijktijdige
toegang tot lagere leningsrente, zoals in 2010 is gebeurd voor de overige eilanden van de
voormalige Nederlandse Antillen. Echter heeft dit een prijs, namelijk dat een vorm van
financieel toezicht wordt voortgezet. Dus minder autonomie en (financiële) zelfstandigheid.
Op basis van het bovenstaande argumenten kan geconcludeerd worden dat voor
Nederland vooral het economische argument een rol speelt. In het Statuut is naast de
waarborgtaak namelijk ook voorzien in de bijstandsregeling. Deze regeling – ex artikel 36
Statuut – maakt het vrijwel onbespreekbaar dat Den Haag niet bijspringt als een van de
Caribische Landen in financiële problemen geraakt. De laatste grote saneringsronde leverde voor
Nederland een schadepost op van bijna € 2,5 miljard en naar het zich laat aanzien zullen ook de
Arubaanse overheidsfinanciën een groot financieel offer van Den Haag vergen. Situaties die
hoogstwaarschijnlijk (deels) voorkomen hadden kunnen worden wanneer de Koninkrijksregering
in de voorafgaande periode actief invulling had gegeven aan de waarborgfunctie (Nauta, 2014).
Afgaande van de gebeurtenissen betreft de Britse overzeese gebieden blijven er twee
opties open voor het Caribische landen en Caribisch Nederland: onafhankelijkheid of een
blijvende band onder de conditie dat de respectievelijke gouverneurs en gezaghebbers, - zich
binnen hun bestaande bevoegdheden – actiever gaan bemoeien met goed bestuur. Alle felle
retoriek ten spijt opteerden de Britse overzeese gebieden niet voor onafhankelijkheid maar
aanvaardden de uitgebreide taakstelling van de Kroonvertegenwoordiger.
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AANBEVOLEN wordt de mismatch tussen de Caribische context en het institutionele
stelsel zodoende bespreekbaar te maken en rekening wordt gehouden met de eilandidentiteit,
historie en een groeiend zelfbewustzijn die gesterkt worden door een behoefte aan autonomie en
handhaving van de bestuurlijke zelfstandigheid. Er dient een samenwerking hieruit voor te
vloeien die het naar toe leidt dat gevoelens van autonomie niet meer alleen wordt ingegeven
vanwege het eigen belang waardoor wordt afgezet tegen alles wat van buiten komt. Een ‘open
mindset’, een grootheid van geest, dient zich te manifesteren met als gevolg het creëren van goed
voorbereide mensen, die stevig in hun schoenen staan, met eigen vertrouwen en met de
eigenschap om hun eigen toekomst te bepalen.

**********************
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BIJLAGE 1: Enquête formulier (NL-versie)
Vóór 10 oktober 2010 stonden de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba bekend als
eilandgebieden van de Nederlandse Antillen, een voormalig land binnen het Koninkrijk der
Nederlanden. Na 10 oktober 2010 zijn deze drie eilanden als afzonderlijke openbare lichamen
deel van Nederland geworden, als onderdeel van de staatkundige hervormingen binnen het
Koninkrijk der Nederlanden. Caribisch Nederland is de nieuwe benaming van de drie eilanden
geworden maar staan ook bekend als de BES eilanden. De ‘Intercontinental University of
Curaçao’ (ICUC) is in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) een
onderzoek opgestart naar hoe de burgers van Bonaire denken – bijna vier jaar na de staatkundige
hervormingen – over de kwaliteit van de lokale democratie en hoe zij dit beoordelen. Het is
daarom dat wij u om uw medewerking verzoeken ter beantwoording van de volgende vragen:
In deze enquête willen we aantal vragen stellen over de manier waarop u het bestuur van
Bonaire beoordeelt.
Allereerst willen we graag weten hoeveel belangstelling u heeft voor de politiek en het bestuur
van Bonaire.
1. In hoeverre heeft u belangstelling voor de politiek op Bonaire?
o Zeer Veel
(1)
o Veel
o Neutraal
o Weinig
o Zeer Weinig
(5)
De volgende vragen gaan over de eilandraadsleden en de gedeputeerden op Bonaire.
2. Van hoeveel gedeputeerden weet u de naam te noemen?
o 1 gedeputeerde
(1)
o Meer dan 1 gedeputeerde
(2)
o Geen gedeputeerde
(3)
3. Van hoeveel eilandraadsleden weet u de naam te noemen?
o 1 raadslid
(1)
o meer dan 1 raadslid
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o meer dan 4 raadsleden
o geen raadsleden

(4)

Er volgt nu een aantal uitspraken over de eilandsraad op Bonaire. Kunt u voor elke uitspraak
aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?
(Helemaal mee eens / mee eens/ neutraal / mee oneens / helemaal mee oneens)
4. Eilandraadsleden houden geen rekening met de mening van mensen zoals ik.
o Helemaal mee eens
(1)
o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens
(5)
4-a Eilandraadsleden doen hun best zich te informeren over wat er onder de
burgers leeft.
o Helemaal mee eens
(1)
o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens
(5)
4-b Tussen de partijen die er in de eilandsraad vertegenwoordigd zijn, zie ik
nauwelijks verschillen.
o Helemaal mee eens
(1)
o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens
(5)
4-c Er is nu meer belangstelling voor de vergaderingen van de eilandsraad.
o Helemaal mee eens
(1)
o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens
(5)
4-d

De eilandsraad is volledig berekend op haar taken.
o Helemaal mee eens
(1)
o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens
(5)
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In het eilandsbestuur is de afgelopen jaren veel gesproken over de invoering van dualisme.
5. Was u geïnteresseerd in de discussies?
o Zeer geïnteresseerd
(1)
o geïnteresseerd
o Neutraal
o niet geïnteresseerd
o Helemaal niet geïnteresseerd (5)
5-a Heeft dualisme volgens u de politiek op Bonaire verbeterd?
o Helemaal verbeterd
(1)
o Verbeterd
o Neutraal
o Enigszins verbeterd
o Helemaal niet verbeterd
(5)
Vindt u dat het eilandsbestuur genoeg rekening houdt met uw mening?
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken?
6. Mensen zoals ik hebben wel degelijk invloed op de politiek op Bonaire.
o Helemaal mee eens
(1)
o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens
(5)
6-a Ik ben graag bereid mee te denken met het eilandsbestuur.
o Helemaal mee eens
(1)
o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens
(5)
6-b Er zijn op Bonaire veel problemen waar de lokale politiek te weinig oog voor
heeft.
o Helemaal mee eens
(1)
o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens
(5)
Het eilandsbestuur is een zaak van eilandraadsleden, de gezaghebber, de gedeputeerden en
ambtenaren. Daarnaast proberen andere organisaties en instanties invloed uit te oefenen op het
eilandsbestuur.
7. Wie heeft het volgens u voor het zeggen op Bonaire?
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

De eilandsraad
(1)
Het bestuurscollege
De gezaghebber
De ambtenaren
Ondernemers
Maatschappelijke organisaties
Burgers
Nederland
Weet het niet
Anderen
(10)

8. Is het voor u duidelijk wie verantwoordelijk is voor de besluiten die het
eilandsbestuur neemt?
o Helemaal
(1)
o Ongeveer
o Neutraal
o Niet helemaal
o Helemaal niet
(5)
8-a Er is nu meer vertrouwen in ambtenaren dan vroeger.
o Helemaal
(1)
o Ongeveer
o Neutraal
o Niet helemaal
o Helemaal niet
(5)
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraak?
9.

Discussies in de eilandsraad gaan over onderwerpen die mij raken.
o Helemaal mee eens
(1)
o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens
(5)

9-a Het eilandsbestuur werkt snel en komt haar afspraken na.
o Helemaal mee eens
(1)
o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens
(5)
9-b Het eilandsbestuur doet veel om de mensen bij het bestuur van het eiland te
betrekken.
o Helemaal mee eens
(1)
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o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens

(5)

9-c Het belastinggeld wordt op het eiland over het algemeen goed besteed.
o Helemaal mee eens
(1)
o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens
(5)

0

9-d Kunt u door middel van een rapportcijfer aangeven hoe tevreden of ontevreden
u bent over het eilandsbestuur van Bonaire.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Volgens sommigen is er sinds de laatste twee eilandsraadsverkiezingen nogal wat veranderd in
het eilandsbestuur. Kunt u aangeven wat er volgens u de laatste jaren is veranderd?
10.

De mate waarin het eilandsbestuur aandacht besteedt aan problemen die ik
belangrijk vind.
o Stukken meer
(1)
o Meer
o Het zelfde
o Minder
o Stukken minder
(5)

Is er volgens u de laatste tijd nog meer veranderd aan de politiek en het bestuur van Bonaire?
In welke mate merkt u iets van deze veranderingen?
11. De besluitvorming van het eilandsbestuur is voldoende helder.
o Stukken meer
(1)
o Meer
o Het zelfde
o Minder
o Stukken minder
(5)
11-a De burger wordt door het eilandsbestuur steeds beter geïnformeerd.
o Stukken meer
(1)
o Meer
o Het zelfde
o Minder
o Stukken minder
(5)
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11-b De aandacht in de media voor de politiek en het bestuur van Bonaire.
o Stukken meer
(1)
o Meer
o Het zelfde
o Minder
o Stukken minder
(5)
Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken?
11-c Het eilandsbestuur maakt haar besluiten meteen openbaar
o Helemaal mee eens
(1)
o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens
(5)
11-d Het bestuur is er tot nu toe behoorlijk in geslaagd enkele belangrijke
problemen van het eiland op te lossen
o Helemaal mee eens
(1)
o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens
(5)
11-e Het ambtelijke apparaat functioneert momenteel op hoger niveau dan vroeger
o Helemaal mee eens
(1)
o Mee Eens
o Neutraal
o Mee Oneens
o Helemaal mee oneens
(5)
Als laatste wensen wij te vernemen in welke categorie van leeftijd u onder valt, waar u geboren
bent en hoe lang u al op Bonaire woonachtig bent.
Geslacht (12)
o Man
o Vrouw
Geboorteplaats (13)
o Bonaire
o Curaçao
o Aruba
o Nederland
o Verenigde Staten
o Dominicaanse Republiek

(1)
(2)
(1)
(4)
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o
o
o
o

Venezuela
Colombia
Peru
Andere

(9)
10

Hoe lang woont u al op Bonaire? (14)
o Sinds mijn geboorte
(1)
o 2-5 jaar
o 6-10 jaar
o Meer dan 10 jaar
(4)
In welke categorie van leeftijd valt u onder? (15)
o 18-29 jaar
(1)
o 30-39 jaar
o 40-49 jaar
o 50-59 jaar
o 60-69 jaar
o 70 jaar plus
(6)
Hartelijk dank voor uw medewerking! Er zal van de resultaten van de enquête een presentatie
worden gegeven in het centrum ‘Chiku Goeloe’ in Antriol.
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BIJLAGE 2: Enquête formulier (Pap-versie)
Promé ku 10 di òktober 2010 e islanan Boneiru, St. Eustatius i Saba tabata konosí komo
teritorionan insular di Antia Hulandes, ántes un pais dentro di Reino Hulandes. Despues di 10 di
òktober 2010 e tres islanan kada unu a bira entidat públiko di Hulanda a konsekuensia di un
struktura estatal nobo di Reino Hulandes. Caribe Hulandes ta e nòmber nobo pa tur tres isla,
tambe konosí bou di nòmber di islanan BES.
Universidat Intercontinental di Kòrsou den koperashon ku Universidat Liber di Amsterdam a
kuminsá un investigashon pa haña sa kiko e pueblo di Boneiru ta pensa – kasi sinku aña despues
di e restrukturashon estatal – riba e kalidat di demokrasia lokal i kon e pueblo ta evaluá esaki. Ta
p’esei nos kier a pidi bo koperashon pa bo por kontestá e siguiente preguntanan.
Den e enkuesta aki tin un kantidat di pregunta tokante kon abo ta evaluá gobernashon di
Bonaire
Na promé lugá nos ke sa kuantu interes bo tin pa polítika i pa gobernashon di Bonaire.
1.

Kuantu interes bo tin pa polítika di Bonaire?
o Mashá hopi
o Hopi
o Neutral
o Mashá tiki
o tiki

E siguiente preguntanan ta tokante miembronan di konseho insular i e diputadonan di Bonaire.
2.

Nòmber di kuantu diputado bo por menshoná ?
o 1 diputado
o Mas ku 1 diputado
o Ningun diputado
3. Di kuantu miembro di konseho insular bo por menshoná nan nòmber?
o 1 miembro
o Mas ku 1 miembro
o Mas ku 4 miembro
o Ningun miembro

Aki ta sigui algun ekspreshon tokante miembronan di konseho insular Bonaire. Bo por duna di
kada ekspreshon un di e siguiente kualifikashonnan.
total di akuerdo / di akuerdo / neutral / no di akuerdo / total no di akuerdo
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4. Miembronan di konseho insular no ta tene kuenta ku opinion di personanan
manera ami.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo
4-a

Miembronan di konseho insular ta hasi esfuerso pa sa kiko ta biba bou di e
suidadanonan.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo

4-b

Kasimente mi ta mira ku tin diferensia entre e partidonan representá den konseho
insular.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo

4-c

Tin mas interes den e reunionnan di konseho insular.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo

4-d

Konseho Insular ta kapasitá pa hasi su tareanan.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo

E último añanan a papia ampliamente den gobièrnu di Bonaire tokante introdukshon di
dualismo.
5. Bo tabata interesá den e diskushon ei?
o Hopi interesá
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o
o
o
o

Interesá
Neutral
No tabata interesá
Totalmente no interesá

5-a Dualismo a mehorá, segun bo, polítika na Bonaire?
o Mehorá total
o Mehorá
o Neutral
o Mehorá un tiki
o Totalmente no a mehorá
Bo ta di opinion ku gobièrnu ta tene debidamente kuenta ku bo opinion?
Bo por duna di kada ekspreshon un di e siguiente kualifikashonnan.
6. Hende manera ami tin debidamente influensha riba polítika na Bonaire.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo
6-a Mi ta dispuesto pa yuda pensa huntu ku gobièrnu.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo
6-b Tin na e isla hopi problema ku polítika lokal tin muchu tiki bista pa nan.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo
Gobernashon di e isla ta asuntu di miembronan di konseho insular, gezaghèber,diputadonan i
empleadonan públiko. Aparte di esei otro organisashon i instanshanan ta trata na influenshá
gobièrnu di e isla.
7. Ken, segun bo, tin poder na Bonaire ?
o Konseho insular
o Kolegio ehekutivo
o gezaghèber
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o
o
o
o
o
o
o

empleadonan públiko
empresarionan
gruponan sosial
suidadanonan
Hulanda
mi no sa
otronan

8. Ta kla p’abo, ken ta responsabel pa desishonnan ku gobièrnu ta tuma?
o Totalmente
o Masoménos
o Neutral
o No totalmente
o Totalmente no
8-a Tin mas konfiansa den e ámtenarnan ku ántes.
o Totalmente
o Masoménos
o Neutral
o No totalmente
o Totalmente no
Bo por duna di kada ekspreshon un di e siguiente kualifikashonnan.
(total di akuerdo / di akuerdo /neutral / no di akuerdo / total no di akuerdo)
9. Diskushonnan den konseho insular ta bai tokante tópikonan ku ta tokami.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo
9-a E gobièrnu ta funshoná rápido i ta kumpli ku palabrashon.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo
9-b E gobièrnu ta hasi hopi pa envolví e pueblo den gobernashon di e isla.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo
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9-c E sèn di belasting en general ta wòrdu bon usá na benefisio di e isla.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo

9-d Bo por indiká, pa medio di un sifra di rapòrt, kon kontentu/mal kontentu bo ta ku
gobernashon di Bonaire?
sifra di rapòrt: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Na opinion di algun persona , bastante kambio a tuma lugá den gobernashon despues di e
último dos elekshonnan pa konseho insular. Bo por indiká kiko, segun bo, a kambia den e último
añanan?
10. E grado den kua gobièrnu ta tene kuenta ku deseo di suidadanonan.
o Muchu Mas
o Mas
o Mesun kos
o Ménos
o Muchu ménos
Tin ,na bo opinion, mas kambio na polítika i gobernashon di Bonaire? Den ki grado bo ta
ripará algu di e kambionan aki?
11. E proseso di desishon di gobièrnu ta mas transparente.
o Muchu Mas
o Mas
o Mesun kos
o Ménos
o Muchu ménos
11-a Gobièrnu ta informá e suidadano mas mihó.
o Muchu Mas
o Mas
o Mesun kos
o Ménos
o Muchu ménos
11-b E atenshon den medionan di komunikashon pa polítika i gobernashon di Bonaire .
o Muchu Mas
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o
o
o
o

Mas
Mesun kos
Ménos
Muchu ménos

Bo por duna di kada ekspreshon un di e siguiente kualifikashonnan.
(total di akuerdo / di akuerdo /neutral / no di akuerdo / total no di akuerdo)
11-c E gobièrnu ta hasi su desishonnan mesora públiko.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo
11-d

Te ku awor e gobièrnu a logra di solushoná algun problema importante di Boneiru.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo

11-e E aparato gubernamental ta funshoná na un nivel pa haltu ku ántes.
o Total di akuerdo
o Di akuerdo
o Neutral
o No di akuerdo
o Total no di akuerdo
Komo último ta preguntanan relatá na; bo edat, bo lugá di nasementu i kuantu tempu bo tin ta
biba na Bonaire.
Sekso
o Hòmber
o Muhé
Lugá di nasementu
o Bonaire
o Curaçao
o Aruba
o Hulanda
o Estádos Unídos
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o
o
o
o
o

Repúblika Dominicano
Venezuela
Colombia
Perú
Otro

Kuantu tempu bo tin ta biba na Bonaire ?
o For di mi nasementu
o 2-5 aña
o 6-10 aña
o Mas ku 10 aña
Den kua kategoria di edat bo ta kai ?
o 18-29 aña
o 30-39 aña
o 40-49 aña
o 50-59 aña
o 60-69 aña
o >70
Danki pa bo partisipashon. Lo hasi un presentashon di e resultadonan nan sentro ‘Chiku
Goeloe’ na Antriol.
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BIJLAGE 3: Enquêteformulier (ESP-versie)
Antes de 10 de octubre de 2010 las islas de Bonaire, St. Eustatius y Saba fueron conocido como
territorios insular de las Antillas Holandesas, antes un país dentro del Reino de los países bajos.
Después de 10 de octubre de 2010, estas tres islas convirtieron separadamente en entidades
públicas de Holanda, como parte de la reformación político dentro del Reino de los países bajos.
Caribe Holandesa es el cambio de nombre de las tres islas, también conocidas como las Islas
‘BES’. La ‘Universidad Intercontinental de Curaçao' en colaboración con la Universidad Libre
de Ámsterdam inició una investigación sobre cómo los ciudadanos de Bonaire piensan – casi
cinco años después de las reformas políticas – sobre la calidad de la democracia local y cómo la
evalúan. Es por eso que nos pedimos su cooperación para responder a las siguientes preguntas:
En esta encuesta hacemos un número de preguntas de cómo evalúa el gobierno de Bonaire.
En primera lugar nos gustaría saber cuánto interés tiene para la política y la gobernación de
Bonaire.
1. ¿Cuánto interés tiene para la política en Bonaire?
o Mucho
o Bastante
o Neutral
o Poco
o Muí poco
Las siguientes preguntas son sobre los miembros del Consejo de la isla y los ministros en
Bonaire.
2. De cuantos de los ministros sabes de llamar el nombre?
o 1 ministro
o Mas que 1 ministro
o Ningún ministro
3. De cuantos miembros del consejo sabes llamar el nombre?
o 1 miembro
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o Mas que un miembro
o Mas que 4 miembros
o Ningún miembro
Ahora sigue una serie de declaraciones sobre los miembros del Consejo de la isla de Bonaire.
¿Se puede indicar para cada pronunciación el grado al que estás de acuerdo o en desacuerdo?
4. los miembros del Consejo de la isla no toma en cuenta la opinión de la gente como
yo.
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Neutral
o No de acuerdo
o Totalmente no de acuerdo
4-a Los miembros del Consejo de la isla hacen lo posible para informarse sobre lo que
vive bajo los ciudadanos.
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Neutral
o No de acuerdo
o Totalmente no de acuerdo
4-b Entre los partidos políticos en el Consejo de la isla, casi no veo ninguna diferencia.
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Neutral
o No de acuerdo
o Totalmente no de acuerdo
4-c Hay más interés en las reuniones del Consejo de la isla.
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Neutral
o No de acuerdo
o Totalmente no de acuerdo
4-d El Consejo de la isla es capaz para sus tareas.
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Neutral
o No de acuerdo
o Totalmente no de acuerdo
En los últimos años, en el gobierno de la isla hablaron un montón de la introducción del
dualismo.
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5. Estabas interesado en las discusiones?
o Muí interesado
o Interesado
o Neutral
o No interesado
o Totalmente no interesado
5-a Crees que el dualismo ha mejorado la política en Bonaire?
o Totalmente mejorado
o Mejorado
o Neutral
o Mejorado un poquito
o Totalmente no mejorado
Usted piensa que el gobierno de la isla lo toma suficientemente en cuenta su opinión?
Se puede especificar en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes
afirmaciones?
6. Gente como yo tiene mucha influencia sobre la política en Bonaire.
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Neutral
o No de acuerdo
o Totalmente no de acuerdo
6-a Estoy muy dispuesto pensar junto con el gobierno de la isla.
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Neutral
o No de acuerdo
o Totalmente no de acuerdo
6-b Hay muchas problemas en la isla donde la política local da muy poca atención.
o
o
o
o
o

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Neutral
No de acuerdo
Totalmente no de acuerdo

El gobierno de la isla es un asunto de los miembros del Consejo de la isla, el gobernador de la
isla, los ministros y funcionarios públicos. Además, otras organizaciones e instancias intentan a
influir el gobierno de la isla.
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7. Quién crees que tiene que decir en Bonaire?
o El Consejo de la isla
o El gobierno
o El gobernador
o Los funcionarios públicos
o Los emprendedores
o Organizaciones civil
o Los civiles
o Holanda
o No sé
o otros
8. Es claramente para ti quién es responsable por las decisiones que toma el gobierno
de la isla.
o Totalmente
o Masoménos
o Neutral
o No totalmente
o Totalmente no
8-a Ahora hay más confianza en los funcionarios públicos.
o Totalmente
o Masoménos
o Neutral
o No totalmente
o Totalmente no
Se puede especificar en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente
declaración?
9. Las discusiones en el Consejo de la isla son sobre temas que me tocan.
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Neutral
o No de acuerdo
o Totalmente no de acuerdo
9-a El gobierno de la isla trabaja rápido y cumples con su palabración.
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Neutral
o No de acuerdo
o Totalmente no de acuerdo
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9-b El gobierno hace bastante para envolver el pueblo en la gobernación de la isla.
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Neutral
o No de acuerdo
o Totalmente no de acuerdo
9-c En general el dinero de los impuestos se usa a bien metas de la isla.
o Totalmente de acuerdo
o De acuerdo
o Neutral
o No de acuerdo
o Totalmente no de acuerdo

9-b Puede usted a través de una puntuación que indica qué tan satisfecho o insatisfecho
está con el Gobierno de la Isla de Bonaire?
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Según algunos, se ha producido bastantes cambios en el gobierno desde las últimas elecciones
para el Consejo de la isla. Puedes indicar qué crees que los últimos años ha cambiado?
10. El grado en que el gobierno de la isla da atención a los problemas que considere
importante.
o Mucho Mas
o Mas
o Lo mismo
o Menos
o Mucho menos
Ves cambiado últimamente la política y la gobernación de Bonaire? ¿Hasta qué punto usted has
notado cualquiera de estos cambios?
11. El proceso de decisión del gobierno es más transparente.
o Mucho Mas
o Mas
o Lo mismo
o Menos
o Mucho menos
11-a El gobierno informa mejor al ciudadano.
o Mucho Mas
o Mas
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o Lo mismo
o Menos
o Mucho menos
11-b El atención de los medios de comunicaciones para la política y gobernación de
Bonaire.
o Mucho Mas
o Mas
o Lo mismo
o Menos
o Mucho menos
11-c El gobierno al instante hace público sus decisiones.
o Mucho Mas
o Mas
o Lo mismo
o Menos
o Mucho menos
11-d Hasta ahora el gobierno logró a solucionar algunas problemas importantes de
Bonaire.
o Mucho Mas
o Mas
o Lo mismo
o Menos
o Mucho menos
11-e El aparato gubernamental se funciona a un nivel más alto que antes.
o Mucho Mas
o Mas
o Lo mismo
o Menos
o Mucho menos
Por último, queremos saber en qué categoría cae bajo la edad, donde nació y cuánto tiempo
usted ha estado viviendo en Bonaire.
Sexo
o Hombre
o Mujer
Lugar de nacimiento
o Bonaire
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Curaçao
Aruba
Países bajos
EEUU
República Dominicana
Venezuela
Colombia
Perú
Otros

Cuanto tiempo ha estado viviendo en Bonaire?
o Desde mi nacimiento
o 2-5 anos
o 6-10 anos
o Más de 10 anos
En que categoría de edad perteneces?
o 18-29 anos
o 30-39 anos
o 40-49 anos
o 50-59 anos
o 60-69 anos
o 70 anos y mas
Muchas gracias por su cooperación! Habrá una presentación de los resultados de la encuesta en
el centro’ Chiku 'Goeloe' en Antriol.
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BIJLAGE 4: Uitnodiging deelnemers focusgroepsessies

Aan:

NGO platform Bonaire
Kaya Grandi 52-C
ALHIER

Onderwerp: verzoek om deelneming aan focusgroep ‘good governance’
Datum: 15 juli 2015
Geachte heer/mevrouw,
Als promovendus, verbonden aan de ‘Intercontinental University of Curaçao’ (ICUC), in samenwerking met
de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU), en onder begeleiding van prof. dr. ir. Gilbert Cijntje van ICUC en
prof. dr. Paul Jansen van de VU, heb ik een onderzoek opgestart naar hoe de burgers van Bonaire denken
– vijf jaar na de staatkundige hervormingen – over de kwaliteit van de lokale democratie en hoe zij dit
beoordelen. Doelstelling van het onderzoek is om te analyseren in welke mate de burgers van Bonaire,
maatschappelijke instellingen, de ‘private sector’ en oud bestuurders het nieuwe bestuursmodel hebben
ervaren. Samen met belemmerende variabelen die mogelijk kunnen bestaan moet dit leiden tot de
uitspraak in welke mate voldaan wordt aan de criteria van goed bestuur in het openbaar lichaam Bonaire.
Op basis hiervan zullen aanbevelingen worden gegeven voor eventuele verbeteringen.
Het onderzoek behelst een kwantitatief onderzoek dat uitgebreid wordt met een kwalitatief onderzoek om te
verduidelijken wat de bewoners van Bonaire verstaan onder ‘good governance’ en de mate van de
knelpunten die op de perceptie van ‘good governance’ op Bonaire van invloed zijn. Daarnaast wordt met
het uitvoeren van een additionele kwalitatief onderzoek gehoor gegeven aan de pleidooi betreft de theorie
van beoordelingen van de lokale democratie die zowel de formele mechanismen moeten omvatten als de
ervaringen en percepties van burgers over het onderwerp (Wilde, Narang, Laberge, en Moretto, 2009).
De voor het kwalitatieve onderzoek benodigde data wordt via de methode van focusgroepen verkregen.
Een focusgroep is een gestructureerde discussie onder een kleine groep personen (vier tot 12) begeleid
door een ervaren gespreksleider. De reden voor deze keuze ligt in het feit dat tijdens het gesprek
communicatie over en weer kan ontstaan tussen deelnemers. Zij kunnen elkaars ideeën en opvattingen
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mee ontwikkelen en beïnvloeden. Tijdens de discussies in de focusgroepen wordt getracht informatie te
verkrijgen over de onderdelen van goed bestuur in die zin of de onderdelen bekend zijn en begrepen
worden, en wat de variabelen zijn die de uitvoering van goed bestuur op Bonaire belemmeren. Ook wordt
de perceptie van vertrouwen in de bureaucratie (ambtenaren), onderverdeeld in tevredenheid en kwaliteit
van dienstverlening nagegaan.
De focusgroep sessies zullen na verkregen toestemming in de vergaderzaal van de eilandsraad in het
Passangrahan gebouw worden gehouden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de audio systeem om
de gesprekken digitaal op te nemen waarna dit geanonimiseerd wordt uitgeschreven, en de uitspraken
zoveel mogelijk worden gerubriceerd en gesorteerd voor de benodigde analyse. Als onderzoeker wens ik
tevens te benadrukken dat met uiterste discretie omgegaan zal worden met verkregen informatie, en dit op
geen enkele wijze terug te voeren zal zijn naar de deelnemers. Individuele bijdragen verdwijnen in het
groepsresultaat. Ten aanzien van elkaar moeten de deelnemers natuurlijk ook de benodigde discretie en
respect in acht nemen. Het geheel stimuleert dat de groep vrijuit kan spreken wat het onderzoek ten goede
komt. De gespreksleider bij dit onderzoek is de heer Arthur Sealy, thans lid van de onafhankelijke
Evaluatiecommissie Caribisch Nederland en als zodanig drager van voldoende kennis over het onderwerp.
Gezien het vorenstaande wens ik u graag uit te nodigen om deel te nemen aan de focusgroep onder de
noemer

‘maatschappelijke organisaties’, samen met een vertegenwoordiger van de enige lokale

woningbouw stichting ‘Fundashon Kas Boneriano, die gehouden zal worden op donderdag 20 augustus
2015 van 19:00 tot 21:00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan gebouw. Het is
de bedoeling dat de NGO platform Bonaire haar sectorvertegenwoordigers afvaardigt. Uw deelneming zal
zeer op prijs worden gesteld.
Hoogachtend,

W.A. Cecilia MBA
Promovendus
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BIJLAGE 5: Uitnodiging deelnemers focusgroep ‘Maatschappelijke instellingen’
Aan:

NGO platform Bonaire
Kaya Grandi 52-C
ALHIER

Onderwerp: verzoek om deelneming aan focusgroep ‘good governance’
Datum: 15 juli 2015
Geachte heer/mevrouw,
Als promovendus, verbonden aan de ‘Intercontinental University of Curaçao’ (ICUC), in samenwerking met
de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU), en onder begeleiding van prof. dr. ir. Gilbert Cijntje van ICUC en
prof. dr. Paul Jansen van de VU, heb ik een onderzoek opgestart naar hoe de burgers van Bonaire denken
– vijf jaar na de staatkundige hervormingen – over de kwaliteit van de lokale democratie en hoe zij dit
beoordelen. Doelstelling van het onderzoek is om te analyseren in welke mate de burgers van Bonaire,
maatschappelijke instellingen, de ‘private sector’ en oud bestuurders het nieuwe bestuursmodel hebben
ervaren. Samen met belemmerende variabelen die mogelijk kunnen bestaan moet dit leiden tot de
uitspraak in welke mate voldaan wordt aan de criteria van goed bestuur in het openbaar lichaam Bonaire.
Op basis hiervan zullen aanbevelingen worden gegeven voor eventuele verbeteringen.
Het onderzoek behelst een kwantitatief onderzoek dat uitgebreid wordt met een kwalitatief onderzoek om te
verduidelijken wat de bewoners van Bonaire verstaan onder ‘good governance’ en de mate van de
knelpunten die op de perceptie van ‘good governance’ op Bonaire van invloed zijn. Daarnaast wordt met
het uitvoeren van een additionele kwalitatief onderzoek gehoor gegeven aan de pleidooi betreft de theorie
van beoordelingen van de lokale democratie die zowel de formele mechanismen moeten omvatten als de
ervaringen en percepties van burgers over het onderwerp (Wilde, Narang, Laberge, en Moretto, 2009).
De voor het kwalitatieve onderzoek benodigde data wordt via de methode van focusgroepen verkregen.
Een focusgroep is een gestructureerde discussie onder een kleine groep personen (vier tot 12) begeleid
door een ervaren gespreksleider. De reden voor deze keuze ligt in het feit dat tijdens het gesprek
communicatie over en weer kan ontstaan tussen deelnemers. Zij kunnen elkaars ideeën en opvattingen
mee ontwikkelen en beïnvloeden. Tijdens de discussies in de focusgroepen wordt getracht informatie te
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verkrijgen over de onderdelen van goed bestuur in die zin of de onderdelen bekend zijn en begrepen
worden, en wat de variabelen zijn die de uitvoering van goed bestuur op Bonaire belemmeren. Ook wordt
de perceptie van vertrouwen in de bureaucratie (ambtenaren), onderverdeeld in tevredenheid en kwaliteit
van dienstverlening nagegaan.
De focusgroep sessies zullen na verkregen toestemming in de vergaderzaal van de eilandsraad in het
Passangrahan gebouw worden gehouden. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de audio systeem om
de gesprekken digitaal op te nemen waarna dit geanonimiseerd wordt uitgeschreven, en de uitspraken
zoveel mogelijk worden gerubriceerd en gesorteerd voor de benodigde analyse. Als onderzoeker wens ik
tevens te benadrukken dat met uiterste discretie omgegaan zal worden met verkregen informatie, en dit op
geen enkele wijze terug te voeren zal zijn naar de deelnemers. Individuele bijdragen verdwijnen in het
groepsresultaat. Ten aanzien van elkaar moeten de deelnemers natuurlijk ook de benodigde discretie en
respect in acht nemen. Het geheel stimuleert dat de groep vrijuit kan spreken wat het onderzoek ten goede
komt. De gespreksleider bij dit onderzoek is de heer Arthur Sealy, thans lid van de onafhankelijke
Evaluatiecommissie Caribisch Nederland en als zodanig drager van voldoende kennis over het onderwerp.
Gezien het vorenstaande wens ik u graag uit te nodigen om deel te nemen aan de focusgroep onder de
noemer

‘maatschappelijke organisaties’, samen met een vertegenwoordiger van de enige lokale

woningbouw stichting ‘Fundashon Kas Boneriano, die gehouden zal worden op donderdag 20 augustus
2015 van 19:00 tot 21:00 uur in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan gebouw. Het is
de bedoeling dat de NGO platform Bonaire haar sectorvertegenwoordigers afvaardigt. Uw deelneming zal
zeer op prijs worden gesteld.
Hoogachtend,

W.A. Cecilia MBA
Promovendus
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BIJLAGE 6: Handleiding voorbereiding & uitvoering kwalitatieve onderzoek
1. INLEIDING
Deze handleiding is ten behoeve van de voorbereiding op het kwalitatieve deel van het
onderzoek om de onderstaande onderzoeksvraag te beantwoorden:
‘In welke mate ervaren de burgers, maatschappelijke instellingen, de private sector, en oud
bestuurders de invoering van een nieuw bestuursmodel in het openbaar lichaam Bonaire als
zodanig dat gesproken kan worden van ‘good governance’? Welke factoren zijn aan te wijzen als
belemmerende variabelen?’
Deze handleiding vormt de rode draad voor de te behandelen onderwerpen tijdens de discussies
waarbij rekening wordt gehouden met een gedegen opbouw van de discussies, dat alle
onderzoeksvragen worden geadresseerd en dat het maximale rendement uit de focusgroepen
worden gehaald.
1.1

DOELSTELLING

Doelstelling van dit onderzoek is om te analyseren in welke mate de burgers van Bonaire,
maatschappelijke instellingen, de ‘private sector’ en oud bestuurders het nieuwe bestuursmodel
hebben ervaren. Samen met belemmerende variabelen die mogelijk kunnen bestaan moet dit
leiden tot de uitspraak in welke mate voldaan wordt aan de criteria van goed bestuur in het
openbaar lichaam Bonaire. Op basis hiervan zullen aanbevelingen worden gegeven voor
eventuele verbeteringen. De doelstelling van het kwalitatieve gedeelte van dit onderzoek is om
betekenis te geven aan de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek en zo aanbevelingen te
doen in termen van concrete acties voor de verbeteringen.
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2.

WAT IS EEN FOCUSGROEP?

Een focusgroep is een speciale groep in termen van doel, samenstelling, grootte en werkwijze.
Een focusgroep is een homogeen samengestelde groep, bestaande uit 7 tot 10 deelnemers die een
zorgvuldig geplande discussie voeren over hun ideeën, motieven, belangen en denkwijze omtrent
een omschreven aandachtsgebied. In een goed voorbereid groepsgesprek gaat de gespreksleider
op zoek naar meningen van de deelnemers over geagendeerde onderwerpen. De discussie
verloopt prettig en mag niet bedreigend zijn. Vaak vinden deelnemers het leuk om met elkaar
over hun ideeën te praten en beïnvloeden groepsleden elkaar. Om de discussie te leiden wordt er
gebruik gemaakt van een vragenlijst of 'topic' lijst (een lijst met gespreksonderwerpen). Van het
gesprek wordt een verslag gemaakt of het gesprek wordt opgenomen met een cassetterecorder of
videorecorder en later uitgewerkt.
3.

WANNEER EEN FOCUSGROEP ONDERZOEK BRUIKBAAR IS
Een focusgroep onderzoek is een kwalitatieve onderzoeksmethode. De deelnemers

krijgen de gelegenheid om hun mening te geven over een reeks van onderwerpen.

De

deelnemers kunnen actief meedenken over het onderwerp. Bij deze vorm van onderzoek is het
niet alleen de bedoeling dat de deelnemers zeggen of ze al dan niet tevreden zijn over, in dit
geval bepaalde processen betreft ‘good governance’, (en wat zij hieronder verstaan), bij de
lokale overheid en de kwaliteit van de dienstverlening, het stimuleert ook om mee te denken en
om met suggesties voor verbetering te komen. Tijdens de discussies in de focusgroepen wordt
getracht informatie te verkrijgen over de onderdelen van goed bestuur in die zin of de onderdelen
bekend zijn en begrepen worden, en wat de variabelen zijn die de uitvoering van goed bestuur op
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Bonaire belemmeren. Ook wordt de perceptie van vertrouwen in de bureaucratie (ambtenaren),
onderverdeeld in tevredenheid en kwaliteit van dienstverlening nagegaan.
4.

PLAATS VAN DE FOCUSGROEPEN BIJ DIT ONDERZOEK

De conclusies uit de focusgroepen bij dit onderzoek vormen de basis voor het nagaan van de
belemmeringen bij de implementatie van het nieuwe bestuursmodel op Bonaire (zie fig. 1,
onderdeel 6), die mede als oorzaak kunnen hebben het functioneren van het overheidsapparaat
(onderdeel 7). De focusgroepen leveren data op verschillend van de nog te houden enquête
onder de bevolking van Bonaire betreffende dit onderwerp, maar is echter wel een belangrijke
aanvulling hierop. Het voordeel van focusgroepen is tevens ook dat de informatie veel meer kan
worden uitgediept en dat de eigen inbreng van de deelnemer heel wat groter is.

De

gespreksleider kan namelijk op de antwoorden inspelen en extra doorvragen.

Figuur 1. Het conceptueel model bij dit onderzoek
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5.

DE KERNVRAGEN BIJ DIT ONDERZOEK
De kernvragen bij dit onderwerp worden in 6 onderdelen ondergebracht. Dit zijn de

onderdelen verantwoording, responsiviteit, toegankelijkheid, betrokkenheid, transparantie en
efficiency en effectiviteit.
-

Onderdeel ‘Verantwoording’:
De lokale overheid is verantwoording schuldig aan de lokale bevolking betreft hun
besluiten, verrichtingen en diensten.
De gekozen volksvertegenwoordigers moeten zich ook verantwoorden bij de lokale
bevolking over de manier waarop zij zich gedragen in de uitoefening van hun
verantwoordelijkheden.

-

Wat verstaat men in het algemeen onder verantwoording?

-

Wat voor soort type verantwoording kunt u noemen?

-

Waarom is verantwoording zo belangrijk?

-

Onderdeel Responsiviteit

-

Bent u van mening dat de volksvertegenwoordigers en bestuurders nu meer naar u(w)
organisatie luisteren?

-

Als er te weinig naar u(w) organisatie wordt geluisterd, wat er kan er aan gedaan
worden om dit te verbeteren?

-

Wat is volgens u de primordiale taken die de overheid zich nu op moet richten?
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Onderdeel ‘Toegankelijkheid’
-

Volksvertegenwoordigers en bestuurders houden rekening met de mening van mijn
organisatie en informeren zich over wat er in de organisatie leeft.

-

Bent u eens met deze stelling? Waarom wel? Waarom niet?

-

Onderdeel ‘Betrokkenheid’

-

Wat is uw mening over de belangstelling voor de politiek op Bonaire in het
algemeen?

-

Heeft u(w) organisatie invloed op het politieke besluitvormingsproces en op welke
manier wordt dit bewerkstelligd?

-

Onderdeel ‘Transparantie’

-

Bent u van mening dat de besluitvorming van het eilandsbestuur voldoende
transparant is, inclusief de processen die daar naartoe leiden, en dat besluiten
meteen openbaar worden gemaakt? Wat ontbreekt er zoal aan en hoe kan dit
verbeterd worden?

-

Onderdeel ‘Efficiency & effectiviteit’.

-

Wat is uw ervaring met de interactie met ambtenaren? Vindt u bijvoorbeeld dat in het
algemeen de ambtenaren gehechtheid tonen aan hun organisatie? Bijvoorbeeld
vertonen zij emotionele gehechtheid met hun werk en vinden zij het leuk om te doen?
Zijn zij gemotiveerd? Hebt u een gevoel dat ambtenaren een leven lang bij de
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overheid willen werken of bij de eerst de beste kans op beter werk, zij voor een
andere werkgever zullen kiezen?

6.

DE DEELNEMERS AAN DE FOCUSGROEPEN
Bij de geselecteerde informanten zal duidelijk worden gemaakt dat het gesprek belangrijk

is: er zal worden benadrukt dat het om hún organisatie of taak gaat en dat het een uitstekende
gelegenheid is om knelpunten aan te kaarten. Er zal vermeld worden dat hun anonimiteit
gewaarborgd is en tevens welke onderwerpen ter sprake zullen komen, zodat de deelnemer zich
eventueel kan voorbereiden. Dat kan tijdens het gesprek zelf veel tijd besparen. De planning
van de gesprekken zal in overleg met de deelnemers worden vastgelegd en gestreefd wordt dat
eind augustus het een en ander zal worden afgerond. Bij dit onderzoek is er voor gekozen
deelnemers van de ‘NGO platform Bonaire’ als maatschappelijke organisatie samen met de
enige lokale woningbouw stichting ‘Fundashon Kas Boneriano’ te betrekken, leden van de
‘Bonaire Business and Employers Association’ (BBE) als de ‘private sector’ en oud-leden van
de eilandsraad en oud-gedeputeerden onder de noemer oud-bestuurders. In een gesprek met de
begeleider van dit onderzoek prof. dr.ir. Gilbert Cijntje op vrijdag 17 juli 2015, is mij de
suggestie aangereikt om meer deelnemers als focusgroep bij te betrekken die op een of ander
manier hun mening kenbaar maken en als zodanig invloed uitoefenen op de publieke opinie. In
dit kader zullen de deelnemers als volgt worden onverdeeld en met twee groepen (IV en V)
uitgebreid:
-

Focusgroep I:

maatschappelijke organisaties

-

Focusgroep II

oud-bestuurders

-

Focusgroep III

private sector
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7.

-

Focusgroep IV

Usibo (unie van Boneriaanse vakbonden)

-

Focusgroep V

Boneriaanse Pers (radio, TV, krant)

HET ONTWIKKELEN VAN DE VRAGENLIJST
De vragen die gesteld worden bepalen voor een groot deel het succes van het onderzoek.

De handleiding voor het gesprek tijdens het focusgroep onderzoek moet zorgvuldig worden
voorbereid. Bij dit deel van het onderzoek zijn de meeste vragen geleend van de nog te houden
enquête onder de bevolking van Bonaire die de onafhankelijke variabelen ‘verantwoording’,
‘responsiviteit’,‘toegankelijkheid’, ‘betrokkenheid’ moeten meten aangevuld met vragen betreft
‘Efficiency en effectiviteit’ aangaande het overheidsapparaat. De kernvragen bij dit onderwerp
zijn onder punt 4 verwerkt.
8.

HET BEGELEIDEN VAN DE BIJEENKOMST VAN DE FOCUSGROEP
Het begeleiden van een focusgroep is niet zo eenvoudig. Het is handig als de begeleider

van een focusgroep iets weet over groepsprocessen. Een begeleider moet weten hoe hij/zij om
moet gaan met een stille passieve groep of juist een hele rumoerige groep, of een zeer
nadrukkelijk aanwezig groepslid of een groep die voortdurend afdwaalt van het onderwerp.
Naast het kunnen begeleiden van het proces is het belangrijk dat de begeleider voldoende
achtergrond kennis heeft van het onderwerp. Voor het begeleiden van een focusgroep is het
noodzakelijk om met twee personen te zijn. Een begeleider en een assistent die aantekeningen
maakt of de opnames verzorgt etc. Ook kan de tweede persoon letten op lichaamstaal van de
groepsleden en aantekeningen maken op welke punten de gespreksleider kan doorvragen.
Gezien het vorenstaande is gekozen voor de heer Arthur Sealy die voldoende ervaring op dit
gebied en goede kennis heeft van de processen betreft het onderwerp. De heer Sealy is lid van de
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begeleidingscommissie die de onderzoekers adviseert over de wijze waarop een reeds opgestart
onderzoek kan worden gehouden betreft de gevolgen van de nieuwe staatkundig structuur voor
de bevolking van Bonaire. Tijdens de sessies zal ik zelf optreden als assistent die de benodigde
aantekeningen zal maken en zal een derde persoon belast zijn met de opnames. In bijlage 2 is de
gesprekshandleiding opgenomen met de diverse vragen die bij dit onderzoek gehanteerd zullen
worden.
9.

HET ANALYSEREN VAN DE VERZAMELDE INFORMATIE
Het doel van het focusgroep onderzoek bepaalt de analyse. Het onderzoeksprobleem

stuurt de analyse. Het belangrijkste hulpmiddel bij het analyseren van de informatie is het
vaststellen van de hoofdthema’s en het sorteren van uitspraken van de individuele
gespreksgroepleden. De hoofdthema’s zijn bij dit onderzoek reeds aan bod gekomen onder punt
4 en 6 waarbij de onderwerpen ontrokken zijn van het conceptueel model bij dit onderzoek.
Onder punt 4 zijn tevens de vragen geformuleerd en verwerkt in de gesprekshandleiding.
Het scheppen van goede voorwaarden tijdens het onderzoek vergemakkelijkt de analyse. Bij dit
onderzoek wordt ervoor gekozen om de gesprekken digitaal op te nemen en na afloop deze
compleet uit te schrijven. Deze manier is het meest tijdrovend, maar wel het meest precieze.

9.1

ORDENEN EN STRUCTUREREN VAN DE GEGEVENS
Na de verslaglegging van alle focusgroepsgesprekken bevatten de gegevens nog geen

inzichtelijke structuur. Door te ordenen worden de gegevens inzichtelijk gemaakt. Met de
software ‘Nvivo’ zullen de forumdiscussies worden verzameld, geordenend en geanalyseerd.
Met voornoemd software is het mogelijk te coderen, organiseren en de analyses modelmatig te
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ordenen en te presenteren. Hoofdstuk 4 van de thesis kan dan worden geschreven en voorgelegd
voor discussie en aanbevelingen.

BIJLAGE 1: Vragenlijst tbv kwalitatieve onderzoek
De kernvragen voor dit onderzoek zijn:
-

Wat verstaat men in het algemeen onder (overheids)verantwoording?

-

Wat voor soort type verantwoording kunt u noemen?

-

Waarom is verantwoording zo belangrijk?

-

Bent u van mening dat de volksvertegenwoordigers en bestuurders nu meer naar u(w)
organisatie luisteren?

-

Als er te weinig naar u(w) organisatie wordt geluisterd, wat er kan er aan gedaan
worden om dit te verbeteren?

-

Wat is volgens u de primordiale taken die de overheid zich nu op moet richten?

-

Bent u eens met deze stelling? Waarom wel? Waarom niet?

-

Wat is uw mening over de belangstelling voor de politiek op Bonaire in het
algemeen?

-

Heeft u(w) organisatie invloed op het politieke besluitvormingsproces en op welke
manier wordt dit bewerkstelligd?

-

Bent u van mening dat de besluitvorming van het eilandsbestuur voldoende
transparant is, inclusief de processen die daar naartoe leiden, en dat besluiten
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meteen openbaar worden gemaakt? Wat ontbreekt er zoal aan en hoe kan dit
verbeterd worden?

-

Wat is uw ervaring met de interactie met ambtenaren? Vindt u bijvoorbeeld dat in het
algemeen de ambtenaren gehechtheid tonen aan hun organisatie? Bijvoorbeeld
vertonen zij emotionele gehechtheid met hun werk en vinden zij het leuk om te doen?
Zijn zij gemotiveerd? Hebt u een gevoel dat ambtenaren een leven lang bij de
overheid willen werken of bij de eerst de beste kans op beter werk, zij voor een
andere werkgever zullen kiezen?

Introductie


Welkom



Voorstellen van de gespreksleider en assistent



Waarom dit onderzoek



Uitnodigen om alle ideeën, meningen en persoonlijke ervaringen te delen. Wat vindt u
belangrijk, wat zijn uw ideeën, bedenkingen en vooral suggesties?



Hoe ziet de bijeenkomst eruit? Wat kunt u verwachten?



We stellen u vragen en af en toe is er een korte onderbreking



Rol van de gespreksleider. Het is goed als u ook onderling discussieert. De gespreksleider
houdt het tempo erin stuurt het geheel als nodig. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
Het gaat erom wat u vindt en waarom u dat vindt?



Er wordt (anoniem) verslag gemaakt van de bijeenkomst (eventueel melden dat er een
bandopname wordt gemaakt)



Op basis van de groepsgesprekken maken we een verslag.
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Als u belangstelling heeft kunt u een eindverslag krijgen. Dit noteren we na afloop.



Heeft u nog vragen voor we beginnen?

Introductie vragen:
Vertel ons je naam en de belangrijkste doelstellingen van uw organisatie (focusgroep 2: waarom
u in de politiek bent gegaan).

Door naar een open ronde:
De lokale overheid heeft een verantwoordingsplicht ten aanzien van het beheren en gebruik van
publieke middelen. De lokale overheid moet aangeven of dit op een rechtmatig, doelmatig en
doeltreffende manier wordt gedaan met inachtneming van de wet- en regelgeving, eigen beleid
en procedures.
-

Wat verstaat men in het algemeen onder (overheids)verantwoording?

-

Wat voor soort type verantwoording kunt u noemen?

-

Waarom is verantwoording zo belangrijk?

In het algemeen spreekt men van responsiviteit van bestuur als de lokale politiek inspeelt op de
wensen van de burger.
-

Bent u van mening dat de volksvertegenwoordigers en bestuurders nu meer naar u(w)
organisatie luisteren?

-

Als er te weinig naar u(w) organisatie wordt geluisterd, wat er kan er aan gedaan
worden om dit te verbeteren?

-

Wat is volgens u de primordiale taken die de overheid zich nu op moet richten?

-

Bent u eens met deze stelling? Waarom wel? Waarom niet?
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Een van de indicatoren van politieke betrokkenheid is politieke kennis. Dit is voor burgers
belangrijk om politiek te kunnen doorgronden en begrijpen.
-

Wat is uw mening over de belangstelling voor de politiek op Bonaire in het
algemeen?

-

Heeft u(w) organisatie invloed op het politieke besluitvormingsproces en op welke
manier wordt dit bewerkstelligd?

Volksvertegenwoordigers en bestuurders houden rekening met de mening van mijn organisatie
en informeren zich over wat er in de organisatie leeft.
-

Bent u eens met deze stelling? Waarom wel? Waarom niet?

ONDERBREKING DOOR PAUZE

Door naar de tweede open ronde:
In verband met onder andere effectief toezicht, hebben burgers het recht van toegang tot
documenten, besluitvorming, processen en procedures van de overheid. De overheid moet
transparant zijn en op eigen initiatief de burgers ter zake informeren en toegang verstrekken tot
informatie.
-

Bent u van mening dat de besluitvorming van het eilandsbestuur voldoende
transparant is, inclusief de processen die daar naartoe leiden, en dat besluiten
meteen openbaar worden gemaakt? Wat ontbreekt er zoal aan en hoe kan dit
verbeterd worden?
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Een effectieve en efficiënte lokale overheid is heel belangrijk omdat de lokale overheid onder
andere essentiële economische en sociale diensten aan de gemeenschap levert, waarbij het
ambtelijke apparaat hierin een belangrijke rol speelt.

-

Wat is uw ervaring met de interactie met ambtenaren? Vindt u bijvoorbeeld dat in het
algemeen de ambtenaren gehechtheid tonen aan hun organisatie? Bijvoorbeeld
vertonen zij emotionele gehechtheid met hun werk en vinden zij het leuk om te doen?
Zijn zij gemotiveerd? Hebt u een gevoel dat ambtenaren een leven lang bij de
overheid willen werken of bij de eerst de beste kans op beter werk, zij voor een
andere werkgever zullen kiezen?

Samenvatting en conclusie



Samenvatting van de vragen.
Hebben we iets niet gevraagd vandaag?

Afsluiting en dankwoord.
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BIJLAGE 7-a: Vragenlijst tbv face to face interviews
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BIJLAGE 7-b: Het Codeboek
1. AAFN: Ambtenaren apparaat functioneert niet
2. AAFNG: Ambtenaren apparaat functioneert niet goed
3. AAV: Ambtenarenapparaat verslechterd
4. AavM: Ambtenaren afhankelijk van een meerderen o.a. het college
5. AFzM: Ambtenaren functioneren niet zoals het moet
6. AmB: Ambtenaren moeten worden beoordeeld
7. AmP: Ambtenaren moeten meer Pro actief zijn
8. AnG: Ambtenaren niet Gemotiveerd
9. BBS: Behartigen belang Stakeholders
10. BmzA: Belanghebbende moeten zelf blijven aandringen
11. BNO: Belanghebbende nodigt de overheid uit
12. BTzI: Belanghebbende tonen zelf initiatief
13. BzMB: Bestuurders (raad + bc) zijn moeilijk bereikbaar
14. CmB: Consult met Belanghebbenden
15. Cul: Cultuur
16. DPB: Directe Participatie Besluitvorming
17. EER: Eerlijkheid
18. EmBdT: Eilandsraad moet Bestuurscollege dwingen om meer Transparantie
19. ESbR: Eilandraadsleden spelen een belangrijke rol
20. EzP: Eilandraadsleden zijn Partijgebonden (stemmen niet zonder last)
21. FIN: Financien / Economie
22. GaI: Gebrek aan info
23. GaPL: Gebrek aan Politieke Leiderschap
24. GBvEI: Geen belangstelling voor eigen initiatief van belanghebbende
25. GBvV: Geen Belangstelling voor Verantwoording
26. GbwP: Geen begrip wat is politiek
27. GCC: Geen Continue Communicatie
28. GCmB: Geen Consult met Belanghebbenden
29. GDP: Geen Directe Participatie
30. GFU: Geen follow UP
31. GgOB: Geen goed Opgeleide Bestuurders (en volksvertegenwoordigers)
32. GhZ: Gezondheidszorg
33. GIodB: Geen Invloed op de besluitvorming
34. GIP: Geen Interesse in participatie
35. GIP: Geen interesse Politiek
36. GIvK&V: Geen Infrastructuur voor Klachten en Vragen
37. GrmA: Goede relatie met Ambtenaren
38. GVA: Geen Verantwoording (willen) afleggen
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39. GviP: Geen vertrouwen in Politici
40. GW&R: (komen) met Gerichte wet & Regelgeving
41. IBdOI: Informatie Beschikbaar die overheid over kan gaan tot informeren
42. IMB: Info makkelijk beschikbaar
43. Infr: Infrastructuur
44. INMB: info niet makkelijk beschikbaar
45. IodB: Invloed op de Besluitvorming
46. IP: Interesse Politiek
47. IpdBdC: Invloed op de Besluitvorming door Creativiteit
48. IPF: Interesse Politiek fluctueert
49. IvaO: het inzetten van aankomende Onderzoekers
50. KmSC: Komen met een structuur voor contact tussen burgers en Bestuurders
51. LnB: Luisteren naar Belanghebbenden
52. MANP: Maakt Acties Niet Publiekelijk Bekend
53. MAP: Maakt Acties Publiekelijk bekend
54. MBGM: (het) maken van het beste gebruik van de middelen - zoals de
mens,
technologische, financiele, natuurlijke en ecologische- die tot haar beschikking
zijn.
55. MBPB: Maakt besluiten publiekelijk Bekend
56. MLnB: Moet Luisteren naar Belanghebbenden
57. MsBPB: Maakt sommige Besluiten Publiekelijk Bekend
58. MsBtLB: Maakt sommige Besluiten te Laat Bekend
59. MVA: Moet Verantwoording Afleggen
60. MvBM: Manieren van Bekend Maken
61. NBBS: Niet behartigen belang Stakeholders
62. NBPB: Maakt besluiten niet Publiekelijk Bekend
63. NGW&R: Niet (komen) met Gerichte Wet & Regelgeving
64. NLnB: Niet Luisteren naar Belanghebbenden
65. NMBGB: Niet het maken van het beste gebruik van de middelen
66. NSAzT: Sommige Acties zijn niet Transparant
67. NSBzT: Sommige Besluiten zijn niet Transparant
68. NSPzT: Sommige Processen zijn niet Transparant
69. NVBB: Niet Voldoen aan de behoefte van de Belanghebbenden
70. NVW&R: Niet Volgens Wet & Regelgeving
71. OdZ: Ouderenzorg
72. OmIP: Overheid moet meer Informeren aangaande Participatie
73. OmIV: Overheid moet meer informeren aangaande verantwoordelijkheden en
bevoegdheden
74. OmP: Overheid moet pro actief zijn
75. OnT: Overheid niet Transparant
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76. OnVT: Overheid niet volledig Transparant
77. OnW:Onderwijs
78. PdnT: Politici doen niets aan Transparantie
79. PhAB: Politici hebben Andere Belangen
80. PhgCB: Politici hebben geen Communicatie met de bevolking
81. PhSN: Politici hebben een slechte Naam
82. PvD: Participatie via Dialoog
83. SAzT: Sommige Acties zijn Transparant
84. SBzT: Sommige Besluiten zijn Transparant
85. SGSN:Sommige ambtenaren gemotiveerd sommige niet gemotiveerd
86. SiS: Service is slecht
87. SMPT: Scholing Maatschappelijk Politieke Thema’s
88. soC: Sociaal
89. SPzT: Sommige Processen zijn Transparant
90. TbW: Taken beschreven in WolBES
91. TGB: Tonen geen belangstelling
92. TGI: Tonen geen initiatief
93. VA: (de wil om) Verantwoording Af (te)leggen
94. VBB: Voldoen aan de behoeften van de belanghebbenden
95. VD: Via dialoog of gesprekken
96. Vei: Veiligheid
97. VhB: Verantwoording heel Belangrijk
98. VLE: Via Leden eilandsraad
99. VMU: Via meningsuiting (pers / sociale media)
100.
VNBB: Voldoet niet aan de behoeften van de belanghebbende
101.
VP: Via pressie
102.
VVV: Vorm van Verantwoording
103.
VW&R: volgens wet & Regelgeving
104.
WIodB: Weinig Invloed op de Besluitvorming
105.
WIP: Weinig Interesse Politiek
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Vervolg codeboek:
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BIJLAGE 8: Vragen bij de corresponderende items
Verantwoording

Vr. 4-d:
De eilandsraad is volledig berekend op haar taken
Vr. 7:
Wie heeft het volgens u voor het zeggen op Bonaire?
Vr. 8:
Is het voor u duidelijk wie verantwoordelijk is voor de
besluiten die het eilandsbestuur neemt?
Vr. 8-a:
Er is nu meer vertrouwen in ambtenaren dan vroeger.
Vr. 11-c:
Het eilandbestuur maakt haar besluiten meteen openbaar.

Responsiviteit

Vr. 4:
Eilandraadsleden houden geen rekening met de mening van
mensen zoals ik.
Vr-6-b:
Er zijn op Bonaire veel problemen waar de lokale politiek te
weinig oog voor heeft.
Vr. 9:
Discussies in de eilandsraad gaan over onderwerpen die mij
raken.
Vr. 10:
De mate waarin het eilandsbestuur aandacht besteedt aan
problemen die ik belangrijk vind.

Toegankelijkheid

Vr. 4-a
Eilandraadsleden doen hun best zich te informeren over wat
er onder de burgers leeft.
Vr. 6:
Mensen zoals ik hebben wel degelijk invloed op de politiek
op Bonaire.
Vr.9:
Discussies in de eilandsraad gaan over onderwerpen die mij
raken.
Vr 9-b:
Het eilandsbestuur doet veel om de mensen bij het bestuur
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van het eiland te betrekken.

Betrokkenheid

Vr. 1:
In hoeverre heeft u belangstelling voor de politiek op
Bonaire?
Vr. 2:
Van hoeveel gedeputeerden weet u de naam te noemen?
Vr. 3:
Van hoeveel eilandraadsleden weet u de naam te noemen?
Vr. 6-a:
Ik ben graag bereid mee te denken met het eilandsbestuur.
Vr. 11-b:
De aandacht in de media voor de politiek en het bestuur van
Bonaire.

Herkenbaarheid

Vr. 4-b:
Tussen de partijen die er in de eilandsraad
vertegenwoordigd zijn, zie ik nauwelijks verschillen.
Vr. 4-c:
Er is nu meer belangstelling voor de vergaderingen van de
eilandsraad.
Vr. 4-d:
De eilandsraad is volledig berekend op haar taken
Vr.5:
Was u geïnteresseerd in de discussies?
Vr. 5-a
Heeft dualisme volgens u de politiek op Bonaire verbeterd?

Efficiency
effectiviteit

en

Vr.9-a:
Het eilandbestuur werkt snel en komt haar afspraken na.
Vr. 9-c:
Het belastingeld wordt op het eiland over het algemeen
goed besteed.
Vr. 9-d:
Kunt u door middel van een rapportcijfer aangeven hoe
tevreden of ontevreden u bent over het eilandbestuur van
Bonaire?

312

Vr. 11-d:
Het bestuur is er tot nu toe behoorlijk in geslaagd enkele
belangrijke problemen van het eiland op te lossen.
Vr. 11-e:
Het ambtelijke apparaat functioneert momenteel op hoger
niveau dan vroeger.
Transparancy

Vr. 11:
De besluitvorming van het eilandbestuur is voldoende
helder.
Vr. 11-a:
De burger wordt door het eilandbestuur steeds beter
geinformeerd.
Vr. 11-c:
Het eilandbestuur maakt haar besluiten meteen openbaar.

Demographics

Vr. 12:
Geslacht
Vr. 13:
Geboorteplaats
Vr. 14:
Hoe lang woont u al op Bonaire?
Vr. 15:
In welke categorie van leeftijd valt u onder?
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BIJLAGE 9: Bivariate correlaties enquetevragen
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BIJLAGE 10: Pearson Correlation schalen
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BIJLAGE 11: Kruistabellen age_categorie met gender/wijken/geboorteplaats
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BIJLAGE 12: Onderwerpen actieprogramma lokaal bestuur BES
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Op 10 oktober 2010 zijn de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius onderdeel van het
Nederlands staatsbestel geworden. Deze voormalige eilandgebieden van de Nederlandse
Antillen werden op dat moment bestuurlijk gezien getransformeerd naar een staatsrechtelijke
positie binnen het Nederlandse staatsbestel, en ingericht als openbaar lichaam in de zin van
artikel 134 van de Grondwet waarbij een nieuw bestuursmodel van kracht is geworden. Dit
onderzoek heeft tot doel inzicht te genereren in de perceptie van organisaties en groeperingen
in de samenleving alsook burgers voor wat betreft het functioneren van het lokaal bestuur en
de belemmeringen. In dit onderzoek wordt namelijk verondersteld dat de kwaliteit van het
democratisch functioneren van het lokale bestuur,

door het invoeren van het nieuwe

bestuursmodel, beïnvloed wordt door zeven criteria van goed bestuur, die de beoogde externe
effecten vormen van het nieuwe model. Samen met een analyse van mogelijke belemmerende
factoren leidt dit tot een uitspraak over de mate waarin voldaan wordt aan de criteria van goed
bestuur in het openbaar lichaam Bonaire.
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